
 

        
 
 
 

  
MELEPAS DAN MENGGANTI 

RANGKAIAN LISTRIK/ 
UNIT ELEKTRONIK 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
BAGIAN PROYEK PENGEMBANGAN KURIKULUM 

DIREKTORAT PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN 
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH 

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 
2004 

 

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN 
BIDANG KEAHLIAN TEKNIK MESIN 
PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK BODI OTOMOTIF 

KODE MODUL 

OPKR-60-008C 



 iii 

KATA PENGANTAR 

 

Modul Program Keahlian Teknik Bodi Otomotif dengan kode OPKR-

60-008C dengan judul Melepas dan mengganti rangkaian listrik/ unit 

eletronik ini digunakan sebagai panduan kegiatan belajar untuk mencapai 

kompetensi, yaitu : Melepas dan mengganti rangkaian listrik/ unit 

eletronik. Modul ini dapat digunakan untuk peserta diklat Program 

Keahlian Teknik Otomotif.  

Modul ini terdiri atas tiga kegiatan belajar. Kegiatan belajar 1 

membahas tentang Petunjuk Umum Kelistrikan Bodi, kegiatan belajar 2 

membahas tentang Sistem-sistem Kelistrikan Bodi dan kegiatan belajar 3 

tentang prosedur pelepasan dan penyetelan sistem kelistrikan bodi 

otomotif. 

Penyusun menyadari bahwa modul ini belum sempurna, oleh karena 

itu kritik dan saran selalu kami nantikan. Akhirnya selamat menggunakan 

modul ini, semoga bermanfaat! 

 

 

Yogyakarta,   Desember  2004 
Penyusun 

 

 

Tim Fakultas Teknik 
Universitas Negeri Yogyakarta 
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B. Kedudukan Modul 

Modul dengan kode OPKR 60-008C tentang “Melepas dan 

mengganti rangkaian/ listrik/ unit elektronik” ini merupakan 

prasyarat untuk menempuh modul OPKR-60-008C dan OPKR-10-006C, 

sebagaimana terlihat pada peta kedudukan modul. 
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PERISTILAHAN / GLOSSARY 

 

 
Cancel pen merupakan komponen pen dalam column steering untuk 

mengembalikan posisi off dari lampu sein secara otomatis. 
 
Clamp merupakan komponen bodi untuk membantu mengikatkan 

rangkaian kelistrikan pada bodi, sehingga rangkaian aman dari 
goncangan. 

 
Clutch (kopling) adalah komponen yang berfungsi menghubung dan 

memutus dua komponen yang bertugas sebagai driver 
(penggerak) dan driven (yang digerakkan). 

 
Float adalah pelampung yang berfungsi sebagai sensor alat ukur, 

misalnya pada tangki bahan bakar, atau berfungsi sebagai 
pengatur misalnya pada ruang bensin karburator. 

 
Interlock adalah kerja dari motor wiper, dimana ketika air pembersih 

kaca kita semprotkan, maka wiper blade akan bergerak menyapu 
siraman air tersebut. 

 
Intermittent adalah kerja dari motor wiper, dimana wiper blade pada 

kaca depan bekerja lambat dan berhenti dengan tenggang waktu 
tertentu. 

 
Korsleting adalah peristiwa terhubungnya muatan positif dan negatif 

secara langsung tanpa adanya beban. 
 
Ornamen merupakann panel-panel bodi yang berfungsi sebagai hiasan 

atau pemanis, misal bingkai lampu depan (utama). 
 
Valve adalah katup sebagai pengatur membuka dan menutupnya saluran. 
 
Wiring Diagram adalah penggambaran untuk menyederhanakan 

rangkaian kelistrikan  
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
A. DESKRIPSI 

Modul ini membahas tentang kelistrikan bodi kendaraan. Modul ini 

terdiri atas tiga kegiatan belajar. Kegiatan belajar 1 membahas tentang 

petunjuk umum kelistrikan bodi kendaraan, Kegiatan belajar 2 

membahas tentang komponen kelistrikan bodi otomotif dan kegiatan 

belajar 3 tentang pelepasan dan pemasangan komponen kelistrikan 

bodi otomotif. 

Setelah mempelajari modul ini peserta diklat diharapkan dapat 

memahami dan terampil dalam perbaikan komponen bodi kendaraan. 

  
B. PRASYARAT 

Modul ini bisa ditempuh setelah peserta diklat menempuh modul-

modul sesuai dengan diagram pencapaian kompetensi pada Bidang 

Keahlian Teknik Bodi Otomotif.  

 
C. PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL 

1. Petunjuk Bagi Peserta Diklat 

Untuk memperoleh hasil belajar secara maksimal, dalam 

menggunakan modul ini maka langkah-langkah yang perlu 

dilaksanakan antara lain :  

a. Bacalah dan pahami dengan seksama uraian-uraian materi yang 

ada pada masing-masing kegiatan belajar. Bila ada materi yang 

kurang jelas, peserta diklat dapat bertanya pada guru atau 

instruktur yang mengampu kegiatan belajar. 

b. Kerjakan setiap tugas formatif (soal latihan) untuk mengetahui 

seberapa besar pemahaman yang telah dimiliki terhadap materi-

materi yang dibahas dalam setiap kegiatan belajar. 
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c. Untuk kegiatan belajar yang terdiri dari teori dan praktik, 

perhatikanlah hal-hal berikut ini : 

1). Perhatikan petunjuk-petunjuk keselamatan kerja yang berlaku. 

2). Pahami setiap langkah kerja (prosedur praktikum) dengan 

baik. 

3). Sebelum melaksanakan praktikum, identifikasi (tentukan) 

peralatan dan bahan yang diperlukan dengan cermat. 

4). Gunakan alat sesuai prosedur pemakaian yang benar. 

5). Untuk melakukan kegiatan praktikum yang belum jelas, harus 

bertanya guru atau instruktur terlebih dahulu.  

6). Setelah selesai, kembalikan alat dan bahan ke tempat semula 

d. Jika belum menguasai level materi yang diharapkan, ulangi lagi 

pada kegiatan belajar sebelumnya atau bertanyalah kepada guru 

atau instruktur yang mengampu kegiatan pembelajaran yang 

bersangkutan. 

 
2. Petunjuk Bagi Guru/Instruktur 

Dalam setiap kegiatan belajar guru atau instruktur berperan untuk : 

a. Membantu peserta diklat dalam merencanakan proses belajar 

b. Membimbing peserta diklat melalui tugas-tugas pelatihan yang 

dijelaskan dalam tahap belajar 

c. Membantu peserta diklat dalam memahami konsep, praktik baru, 

dan menjawab pertanyaan peserta diklat mengenai proses belajar 

peserta diklat 

d. Membantu peserta diklat untuk menentukan dan mengakses 

sumber tambahan lain yang diperlukan untuk belajar. 

e. Mengorganisasikan kegiatan belajar kelompok jika diperlukan 

f. Merencanakan seorang ahli/ pendamping guru dari tempat kerja 

untuk membantu jika diperlukan 
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D. TUJUAN AKHIR 

Setelah mempelajari secara keseluruhan materi kegiatan belajar dalam 

modul ini peserta diklat diharapkan : 

1. Memahami dan mengetahui petunjuk umum kelistrikan bodi 

kendaraan. 

2. Memahami dan mengetahui sistem-sistem kelistrikan bodi 

3. Mampu dan trampil dalam melepas, memasang dan menyetel 

komponen kelistrikan bodi kendaraan. 



E. KOMPETENSI 

KOMPETENSI   :    Melepas dan mengganti rangkaian/listrik/unit elektronik 
KODE  :    OPKR-60-008.C 
DURASI PEMELAJARAN :    80 Jam  @ 45 menit 

MATERI POKOK PEMELAJARAN SUB KOMPETENSI KRITERIA KINERJA LINGKUP 
BELAJAR SIKAP PENGETAHUAN KETERAMPILAN 

1. Melepas, 
pemasangan dan 
perakitan perangkat 
listrik/unit elektronik 

? Pelepasan dan pemasangan 
dilaksanakan tanpa menyebab-kan 
kerusakan terhadap sistem/ 
komponen lainnya. 

? Informasi yang benar diakses dan 
dipahami dari spesifikasi pabrik yang 
sesuai.  

? Penggunaan perlengkapan pelindung 
dan peralatan yang sesuai untuk 
kegiatan perbaikan. 

? Pelepasan dan pemasangan unit 
elektronik dan perlengkapannya 
dilaksanakan dengan mengguna-kan 
metode, bahan dan perleng-kapan 
yang telah disetujui 

? Asisten yang tepat diperlukan dalam 
hal yang berhubungan dengan 
AC/sistem LPG/NGV atau komponen-
komponen-nya dan di dalam 
menjalankan kembali semua sistem 

? Seluruh kegiatan melepas dan 
penggantian berdasarkan SOP 
(Standard Operation Procedures), 
peraturan K3L (Keselamatan, 
Kesehatan Kerja dan Lingkungan) 
yang berlaku dan 
prosedur/kebijakan perusa-haan.   

? Melepaskan 
penggantian dan 
pemasangan seperi 
lampu utama, 
lampu pembantu, 
komponen listrik 
unit pengontrol 
komputer untuk 
kegiatan per-
baikan bodi. Alat 
bantu yang sesuai 
dalam hubungan 
dengan A/C dan 
komponen/sistem 
LPG dan dalam 
meng-kondisi ulang 
semua sistem 

 

? Pelepasan dan 
pemasang-an unit 
elektronik dan per-
lengkapannya dilaksana-
kan dengan 
menggunakan metode, 
bahan dan per-
lengkapan yang telah 
dise-tujui 

? Pelepasan dan 
pemasang-an 
dilaksanakan tanpa me-
nyebabkan kerusakan 
ter-hadap 
sistem/komponen 
lainnya 

? Seluruh kegiatan 
melepas dan 
penggantian dilaksa-
nakan berdasarkan SOP 
(Standard Operation 
Prosedure), peraturan 
K3L (Kesela-matan, 
Kesehatan Kerja dan 
Lingkungan) yang 
berlaku dan 
prosedur/kebijakan 
pemerintah 

? Peraturan K3L 
(Keselamatan, 
Kesehatan Kerja dan 
Lingkungan) yang 
berlaku 

? Persyaratan 
keamanan peralatan 
dan kendaraan 

? Prosedur keselamatan 
diri 

? Penggunaan peralatan 
dan perlengkapan 
yang sesuai 

? Pilihan bahan dan cara 
penggunaannya 

? Prosedur melepas, 
pema-sangan dan 
penggantian untuk 
perangkat listrik atau 
unit elektronik 

? Mengakses dan 
mene-rapkan 
keamanan infor-
masi teknik 

? Menerapkan 
persyaratan 
keselamatan diri 

? Menerapkan 
prosedur 
keamanan 
perlengkapan 
bahan 

? Menggunakan 
perleng-kapan dan 
peralatan yang 
sesuai 

? Melepas dan 
memasang serta 
perakitan peralatan 
listrik atau unit 
elektronik 



F. CEK KEMAMPUAN 

Sebelum mempelajari modul ini, isilah dengan cek list (? ) kemampuan yang telah dimiliki peserta diklat dengan sikap 

jujur dan dapat dipertanggung jawabkan : 

 

 Jawaban Kompetensi Pernyataan 
Ya Tidak 

Bila jawaban ‘Ya’, 
kerjakan   

 1. Saya mampu ketentuan dan informasi umum 
tentang kelistrikan bodi kendaraan 

  Soal Tes Formatif 1 

 2. Saya mampu menjelaskan sistem-sistem 
yang terdapat pada kelistrikan bodi 

  Soal Tes Formatif 2 

 3. Saya mampu dan terampil melepas dan 
memasang sistem kelistrikan bodi kendaraan 

  Soal Tes Formatif 3 

 

Apabila peserta diklat menjawab Tidak,  pelajari modul ini ! 
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BAB II 
PEMELAJARAN 

 

 
A. RENCANA BELAJAR PESERTA DIKLAT 

Rencanakan setiap kegiatan belajar anda dengan mengisi tabel di 

bawah ini dan mintalah bukti belajar kepada guru/instruktur jika telah 

selesai mempelajari setiap kegiatan belajar. 

 

Jenis Kegiatan Tanggal Waktu 
Tempat 
Belajar 

Alasan 
Perubahan 

Paraf 
Guru 

1. Petunjuk Umum 
Kelistrikan Bodi 
kendaraan 

 
 
 

    

2. Sistem-sistem 
kelistrikan Bodi 
kendaraan 

     

3. Mampu melepas, 
memasang dan 
menyetel sistem 
kelistrikan bodi 
kendaraan. 

     

 
B. KEGIATAN BELAJAR 

1. Kegiatan Belajar 1 :  Petunjuk Umum Kelistrikan Bodi 

a. Tujuan Belajar 1 

Setelah selesai mempelajari kegiatan belajar 1, diharapkan 

peserta diklat dapat :  

1). Mengetahui dan melaksanakan petunjuk umum kelistrikan 

bodi agar tercipta keselamatan kerja. 

2). Memahami jaringan kabel pada kelistrikan bodi. 

3). Memahami fungsi pengaman pada sistem kelistrikan bodi. 

 
b. Uraian Materi 1 

Pada saat melaksanakan perbaikan bodi kendaraan (perbaikan 

komponen bodi atau pengecatan), beberapa rangkaian kelistrikan/ 
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listrik/ unit elektronik perlu dilepas untuk memudahkan pekerjaan 

sehingga hasil pekerjaan optimal. Oleh  karena itu, modul ini dapat 

digunakan sebagai acuan meraih kompetensi dalam melaksanakan 

perbaikan khususnya pada teknik bodi otomotif. 

Komponen-komponen kelistrikan bodi mencakup pada sistem 

penerangan, meter kombinasi, sistem wiper dan washer dan 

komponen lainnya yang bertujuan untuk menjamin keamanan dan 

kenyamanan saat berkendara. 

Berikut ini merupakan penjelasan umum tentang kelistrikan 

bodi sebelum masuk pada pembahasan sistem-sistem kelistrikan 

bodi. 

1) Baterai 

Baterai ialah alat elektro kimia yang dibuat untuk mensuplai 

listrik ke sistem starter, sistem pengapian, assesoris kendaraan, 

sistem kelistrikan bodi dan peralatan lainnya. Alat ini menyimpan 

listrik dalam bentuk energi kimia, yang dikeluarkan bila terdapat 

sistem yang membutuhkan energi listrik. Karena mensuplai 

kebutuhan listrik, maka energi kimia yang tersimpan dalam baterai 

juga akan berkurang, oleh karena itu dipasanglah alternator 

beserta sistemnya guna melakukan pengisian sehingga baterai 

akan tetap terisi energi kimia. 

Pada bagian ini tidak akan dibahas mengenai baterai secara 

mendetail, hanya dibahas petunjuk umum yang berkaitan dengan 

kelistrikan bodi, sehingga sistem kelistrikan bodi akan aman dan 

dapat berfungsi secara optimal. 

Pada saat melaksanakan perbaikan bodi yang berkaitan 

dengan sistem kelistrikan, maka lepaskanlah terminal baterai 

dengan terminal negatif (-) terlebih dahulu, kemudian baru yang 

positif (+). Dalam memasang lakukan urutan kebalikannya. Hal ini 
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bertujuan untuk mencegah short contact melalui wrench atau tool 

lainnya. 

Pada saat pengisian baterai, perlu diperhatikan hal-hal 

berikut ini: 

a) Untuk pengisian konstan, gunakan arus pengisian sebesar 1/10 

dari kapasitas baterai. 

b) Untuk pengisian cepat (quick charging) hindari penggunaan 

arus yang melebihi kapasitas baterai. 

c) Selama melakukan charging, jagalah arus charging sehingga 

temperaturnya tidak melebihi 45? C 

d) Pada saat melakukan quick charging, terminal positif dan 

negatif harus dilepas, untuk menghindari kerusakan dioda pada 

alternator. 

e) Melakukan pengisian baterai pada mesin EFI, terminalnya 

sebaiknya dilepas, guna menghindari kerusakan ECU (Electronic 

Control Unit). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Konstruksi Baterai 
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2) Jaringan Kabel 

Jaringan kabel (wiring harness) adalah sekelompok kabel-kabel 

dan kawat yang masing-masing terisolasi, menghubungkan ke 

komponen-komponen sirkuit, dan sebagainya, yang kesemuanya 

disatukan dalam satu unit untuk mempermudah dihubungkan 

antara komponen kelistrikan dari suatu kendaraan. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Jaringan Kabel pada Kendaraan 

 
3) Kawat dan Kabel 

Ada 3 macam kelompok utama yang didisain berdasar kondisi 

yang berbeda baik besarnya arus yang mengalir, temperatur, 

kegunaan dan yang lainnya. 

a) Kawat Tegangan Rendah 
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Sebagian besar komponen kendaraan menggunakan kawat 

tegangan rendah (low voltage wire) 

b) Kawat Tegangan Tinggi 

Khusus digunakan dalam sistem pengapian (kelistrikan engine) 

c) Kabel yang di isolasi 

Kabel ini dirancang untuk mencegah gangguan yang 

ditimbulkan sumber dari luar dan digunakan sebagai signal lain, 

sehingga sering dipasang sebagai kabel antena radio, ignition 

signal line, oxygen signal line dan sebagainya.  

 

 

 

 

 

Gambar 3. Perbedaan konstruksi kabel biasa dan kabel antena  
 

d) Komponen Pelindung 

Komponen ini terpasang pada kendaraan untuk melindungi 

kabel dari goncangan, benturan dan sebagainya, sehingga 

kabel dapat kokoh terpasang pada tempatnya. Termasuk dalam 

komponen ini adalah clamp, corrigated tube (pembungkus) dan 

protector. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Pelindung Kabel dari goncangan dan gesekan 
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4) Komponen-komponen Penghubung 

Jaringan kabel dibagi dalam beberapa bagian untuk lebih 

memudahkan dalam pemasangan pada kendaraan. Bagian 

jaringan kabel dihubungkan kesalah satu bagian oleh komponen 

penghubung sehingga komponen kelistrikan dan elektronik dapat 

berfungsi dengan baik. 

a) Juntion Block (J/B) dan Relay Block (R/B) 

J/B adalah suatu kotak dengan konektor dikelompokkan 

bersama-sama untuk sirkuit kelistrikan. Pada umumnya terdiri 

dari bus bars dalam bentuk cetakan papan sirkuit (PCB) dengan 

sekring, relay, circuit breaker dan alat lain yang terpasang 

didalamnya. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Junction Block 
 

b) Connector 

Digunakan untuk menghubungkan kelistrikan antara 2 

jaringan kabel atau antara sebuah kabel dengan komponen. 

Konektor diklasifikasikan sebagai konektor laki-laki (male) dan 

perempuan (female) dan dilengkapi dengan pengunci. 

 

 

 

 

 
Gambar 6. Jenis-jenis Konektor 
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c) Baut massa 

Baut massa (ground bolt) adalah baut khusus untuk 

menjamin massa yang baik dari suatu jaringan sistem 

kelistrikan sehingga dapat berfungsi optimal. Baut massa 

memiliki keistimewaan khusus, yaitu permukaan baut ditandai 

dengan crom hijau setelah diproses secara listrik untuk 

mencagah oksidasi. Model baut ini dapat dibedakan dengan 

baut lainnya karena warnanya hitam kehijauan. 

 

5) Pengaman Sirkuit 

Pengaman sirkuit ini terdiri dari sekring (fuse), fusible link 

dan circuit breaker yang dipasangkan pada sirkuit kelistrikan dan 

sistem kelistrikan untuk melindungi kabel-kabel dan connector dari 

kebakaran karena arus yang mengalir berlebihan. 

a) Sekring (fuse) 

Sekring ditempatkan pada bagian tengah sirkuit kelistrikan. Bila 

dilewati oleh arus yang berlebihan maka akan terbakar dan 

putus sehingga kebakaran dapat dihindari. Tipe sekring ada 2, 

yaitu: cartridge (tabung) dan blade (kipas). Tipe blade sering 

banyak digunakan karena lebih kompak dengan elemen metal 

dan rumah pelindung yang tembus pandang, dan warna dari 

sekring merupakan petunjuk kapasitas sekring (5A-30A) 

 
Tabel 1. Identifikasi Sekring (blade) 

Kapasitas Identifikasi Warna 
5 A Coklat Kekuningan 

7,5 A  Coklat 
10 A  Merah 
15 A  Biru 
20 A  Kuning 
25 A  Tidak Berwarna 
30 A  Hijau 
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b) Fusible link 

Fungsi dan konstruksinya sama dengan sekring, hanya memiliki 

perbedaan utama dapat digunakan untuk arus yang lebih besar 

karena ukurannya lebih besar dan memiliki elemen yang lebih 

tebal. Sama halnya dengan sekring, fusible link juga terdiri dari 

tipe cartridge dan link (kabel). 

 
Tabel 2. Identifikasi fusible link 

Kapasitas Persamaan Luas pada 
Fusible link 

Identifikasi 
Warna 

30 A 0,3 Merah Muda 
40 A 0,5 Hijau 
50 A 0,85 Merah 
60 A 1,0 Kuning 
80 A 1,25 Hitam 
100 A 2,0 Biru 

 
c) Circuit breaker 

Digunakan sebagai pengganti sekring utnuk melindungi dari 

kesulitan pengiriman tenaga dalam sirkuit, seperti power 

window, sunroof, door lock, pemanas (heater) dan komponen 

yang sejenis. 

Konstruksinya terdiri dari sebuah lempengan bimetal yang 

dihubungkan pada kedua terminal dan satu diantaranya 

bersentuhan. Cara kerjanya adalah apabila terjadi arus yang 

berlebihan, maka bimetal menjadi panas dan membengkok 

sehingga hubungannya akan terputus. 

 

 

 

 

 

 
Gambar 7. Konstruksi circuit breaker 
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6) Switch dan Relay 

Switch dan relay membuka dan menutup sirkuit kelistrikan untuk 

menghidupkan mesin, menggerakkan switch lampu on-off dan 

aktifitas pengontrolan lainnya. 

Switch (saklar) yang terdapat pada kendaraan umumnya 

menggunakan satu atau dua tipe, yaitu yang dioperasikan 

langsung dengan menggunakan tangan dan yang dioperasikan 

menggunakan tekanan, tekanan hydraulis dan temperatur. 

Macam-macam switch ditunjukkan gambar dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Jenis-jenis switch (saklar) 
 

Relay adalah peralatan listrik yang dapat membuka dan menutup 

sirkuit kelistrikan berdasarkan penerimaan signal tegangan. Relay 

digunakan untuk menghupung dan memutus baterai, saklar yang 

bekerja secara otomatis dari sirkuit kelistrikan. Relay terdapat dua 

tipe, relay elektromagnetik dan relay transistor. 
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Gambar 9. Jenis-jenis relay 
 

Penggunaan relay pada dasarnya untuk mengatasi kelemahan 

pada penggunaan sirkuit tanpa relay, kelemahan tersebut adalah: 

sirkuit yang panjang akan menyebabkan turunnya tegangan, 

diperlukan jaringan kabel yang besar karena arus yang besar 

melaluinya, arus yang besar pada switch menimbulkan percikan 

sehingga cepat rusak dan membahayakan keselamatan. 

 

Contoh penggunaan relay pada lampu utama: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10.  Aplikasi relay pada lampu utama 
 

7) Wiring Diagram 

Apabila rangkaian kelistrikan digambarkan sesuai benda aslinya, 

maka ilustrasinya akan menjadi sulit dan rumit. Oleh karena itu 

maka diagram rangkaian digambarkan dengan simbol yang 

menunjukkan komponen kelistrikan dan kabel-kabel. Berikut ini 

contoh sederhana rangkaian yang menggunakan simbol-simbol:  



 16 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11.  Wiring diagram sederhana 
 

Dalam kendaraan yang sebenarnya, banyak sekali sistem 

kelistrikan, kabel-kabel dan konektor yang menghubungkannya. 

Bila melakukan pemeriksaan sistem kelistrikan, adalah mudah 

untuk menemukan baterai, macam-macam komponen seperti 

lampu, klakson dan lainnya, akan tetapi sulit untuk menemukan 

sekring, J/B, R/B, konektor kabel lain untuk menemukan 

dikendaraan. Oleh karena itu, maka dilengkapi dengan Electrical 

Wiring Diagram (EWDs) yang tidak hanya menunjukkan 

komponen utama, tetapi semua kabel, juntion, konektor dan 

lainnya. 

Agar dapat membaca wiring diagram dengan benar, berikut 

ketentuan simbol-simbol dalam wiring diagram: 
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Gambar 12.  Simbol-simbol komponen elektronik 
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Gambar 13.  Simbol-simbol komponen elektronik (lanjutan) 
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Berikut ini merupakan simbol-simbol konector yang biasa digunakan 

dalam kendaraan : 

 
 
 
 

Gambar 14.  Simbol-simbol konektor 
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c. Rangkuman 1 

1) Penjelasan umum mengenai sistem kelistrikan bodi meliputi : 

a) Baterai merupakan sumber tenaga dan mensuplai seluruh 

fungsi rangkaian kelistrikan bodi. Oleh karena itu perlu 

diperhatikan tindakan keselamatan selama perbaikan. 

b) Jaringan kabel (wiring harness) adalah sekelompok kabel-

kabel dan kawat yang masing-masing terisolasi, 

menghubungkan ke komponen-komponen sirkuit, dan 

sebagainya, yang kesemuanya disatukan dalam satu unit 

untuk mempermudah dihubungkan antara komponen 

kelistrikan dari suatu kendaraan. 

c) Kawat dan kabel yang dibagi menjadi kawat tegangan 

rendah, tinggi dan kabel yang diisolasi, disesuaikan dengan 

fungsinya masing-masing. 

d) Komponen Pelindung terpasang pada kendaraan untuk 

melindungi kabel dari goncangan, benturan dan sebagainya, 

sehingga kabel dapat kokoh terpasang pada tempatnya. 

Termasuk dalam komponen ini adalah clamp, corrigated tube 

(pembungkus) dan protector. 

e) Komponen penghubung yang terbagi dalam junction block 

dan relay block, konektor, dan baut massa. 

f) Pengaman sirkuit yang terdiri dari sekring (fuse), fusible link 

dan circuit breaker untuk mencegah kebakaran karena 

hubung singkat. 

g) Switch untuk melakukan pengontrolan terhadap instrumen 

dan relay yang digunakan untuk memperpendek jalur 

kelistrikan agar instrumen berfungsi optimal, aman dan awet. 
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h) Wiring diagram merupakan gambar rangkaian yang 

disederhanakan berguna untuk mempermudah fungsi dan 

cara kerja dari sistem kelistrikan. 

 
d. Tugas 1 

1) Carilah Buku Manual yang memuat sistem kelistrikan bodi. 

2) Pelajari wiring diagram sistem kelistrikan bodi, dengan jalan 

memilah kedalam sistem penerangan, meter kombinasi dan 

wiper dan washer. 

3) Biasakanlah membaca simbol-simbol yang terdapat dalam 

wiring tersebut. 

 
e. Tes Formatif 1 

1) Jelaskan mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan saat 

melaksanakan pengisian baterai! 

2) Jelaskan apa yang dimaksud dengan pengaman sirkuit 

kelistrikan dan apa saja jenisnya? 
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f. Kunci Jawaban Formatif 1 

1) Pada saat pengisian baterai, perlu diperhatikan hal-hal berikut 

ini :  

a) Untuk pengisian konstan, gunakan arus pengisian sebesar 

1/10 dari kapasitas baterai  

b) Untuk pengisian cepat (quick charging) hindari penggunaan 

arus yang melebihi kapasitas baterai. 

c) Selama melakukan charging, jagalah arus charging sehingga 

temperaturnya tidak melebihi 45? C 

d) Pada saat melakukan quick charging, terminal positif dan 

negatif harus dilepas, untuk menghindari kerusakan dioda 

pada alternator. 

e) Melakukan pengisian baterai pada mesin EFI terminal 

sebaiknya dilepas, guna mengindari kerusakan ECU 

(Electronic Control Unit). 

 

2) Pengaman sirkuit  adalah alat yang dipasangkan pada sirkuit 

kelistrikan untuk melindungi kabel-kabel dan connector dari 

kebakaran karena arus yang mengalir berlebihan. Jenisnya 

meliputi: 

a) Sekring (fuse) 

Sekring ditempatkan pada bagian tengah sirkuit kelistrikan. 

Bila dilewati oleh arus yang berlebihan maka akan terbakar 

dan putus sehingga kebakaran dapat dihindari. Tipe sekring 

ada 2, yaitu: cartridge (tabung) dan blade. Tipe blade sering 

banyak digunakan karena lebih kompak dengan elemen 

metal dan rumah pelindung yang tembus pandang, dan 

warna dari sekring merupakan petunjuk kapasitas sekring 

(5A-30A) 
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b) Fusible link 

Fungsi dan konstruksinya sama dengan sekring, hanya 

memiliki perbedaan utama dapat digunakan untuk arus yang 

lebih besar karena ukurannya lebih besar dan memiliki 

elemen yang lebih tebal. Sama halnya dengan sekring, 

fusible link juga terdiri dari tipe cartridge dan link (kabel). 

c) Circuit breaker 

Digunakan sebagai pengganti sekring untuk melindungi dari 

kesulitan pengiriman tenaga dalam sirkuit, seperti power 

window, sunroof, door lock, pemanas (heater) dan 

komponen yang sejenis. 

Konstruksinya terdiri dari sebuah lempengan bimetal yang 

dihubungkan pada kedua terminal dan satu diantaranya 

bersentuhan. Cara kerjanya adalah apabila terjadi arus yang 

berlebihan, mka bimetal menjadi panas dan membengkok 

sehingga hubungannya akan terputus. 
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g. Lembar Kerja 1 

1) Alat dan Bahan 

a) 1 Unit mobil untuk melakukan pengamatan sistem kelistrikan  

bodi kendaraan.  

b) Peralatan tangan, kunci pas/ring atau tang (menyesuaikan 

kebutuhan). 

c) Lap / majun. 

2) Keselamatan Kerja 

a) Gunakanlah peralatan tangan sesuai dengan fungsinya. 

b) Ikutilah instruksi dari instruktur/guru atau pun prosedur kerja 

yang tertera pada lembar kerja. 

c) Mintalah ijin dari instruktur anda bila hendak melakukan 

pekerjaan yang tidak tertera pada lembar kerja. 

d) Bila perlu mintalah buku manual kendaraan yang menjadi 

training object. 

 

3) Langkah Kerja 

a) Persiapkan alat dan bahan praktikum secara cermat, efektif 

dan seefisien mungkin.  

b) Perhatikan instruksi praktikum yang disampaikan oleh guru/ 

instruktur. 

c) Lakukan pengamatan sistem kelistrikan kendaraan yang 

digunakan obyek praktik dengan cermat! 

d) Lakukan identifikasi komponen-komponen sistem kelistrikan 

pada kendaraan yang digunakan obyek praktik. 

e) Pelajari sistem-sistem kelistrikan dan buatlah diagram 

kelistrikan yang ada! 

f) Buatlah catatan-catatan penting kegiatan praktikum secara 

ringkas. 
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g) Setelah selesai, bereskan kembali peralatan dan bahan yang 

telah digunakan seperti keadaan semula. 

 

4) Tugas  

a) Buatlah laporan kegiatan praktikum yang anda dapatkan 

secara ringkas dan jelas! 

b) Buatlah rangkuman pengetahuan baru yang anda peroleh 

setelah mempelajari materi pada kegiatan belajar 1! 
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2. Kegiatan Belajar 2   :  Sistem - sistem  Kelistrikan  Bodi 
           Kendaraan 

 
a. Tujuan Belajar 2  

1) Peserta diklat dapat menyebutkan sistem-sistem kelistrikan bodi 

dan komponen-komponennya. 

2) Peserta diklat dapat menjelaskan cara kerja sistem-sistem 

kelistrikan bodi kendaraan. 

 
b. Uraian Materi 2 

1) Sistem penerangan (lighting system) 

Sistem penerangan berguna untuk keselamatan berkendara 

dan informasi ke kendaraan lain. Sistem penerangan dibagi 

menjadi 2 kelompok: 

a) Penerangan luar meliputi: lampu besar, lampu belakang, lampu 

rem, lampu jarak, lampu tanda belok, lampu hazard, lampu plat 

nomor dan lampu mundur 

b) Penerangan dalam meliputi: lampu meter dan lampu ruangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Gambar 15.  Sistem Penerangan 



 27 

Lampu besar digunakan untuk menerangi jalan dibagian 

depan kendaraan, dan dilengkapi dengan lampu jarak jauh dan 

lampu jarak dekat yang dapat dioperasikan dari dimmer switch.  

 
Gambar 16.  Switch untuk lampu dekat dan jauh (dimmer) 

 

Tipe dari lampu besar ada 2 macam; Tipe sealed beam 

(dimana lampu dan rumahnya merupakan satu kesatuan/tidak 

dapat diganti bolamnya saja) dan tipe Semi sealed beam (lampu 

dan rumahnya terpisah sehingga bolamnya dapat diganti baik 

biasa maupun halogen) 

 

 

 

 
 

Gambar 17.  Lampu utama tipe sealed beam 
 

 

 

 

Gambar 18.  Konstruksi bola lampu biasa dan halogen 
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Bola lampu quartz halogen, lebih panas dibanding dengan 

bola lampu biasa saat digunakan, umur lampu akan lebih pendek 

bila ada oli atau gemuk menempel pada permukaannya. Demikian 

juga keringat manusia (mengandung garam) juga dapat menodai 

kacanya. Untuk mencegah hal ini maka saat mengganti peganglah 

bagian flange untuk mencegah jari-jari menyentuh kacanya. 

 

 

 

 

 

Gambar 19.  Cara memegang bola lampu halogen yang benar 
 
 

Lampu rem digunakan untuk memberikan informasi 

kendaraan di belakangnya untuk menghindari benturan saat 

melakukan pengereman. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 20.  Wiring diagram lapu rem (Panther) 
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Gambar 21.  Lampu rem ketika bekerja 

 

 

 
Gambar 22.  Wiring diagram lampu belok (sein) 

 

Lampu tanda belok (sein) dipasang dibagian depan dan 

belakang (serta kadang di samping untuk jenis kendaraan 

tertentu) bertujuan untuk memberikan informasi pada kendaraan 

lain bahwa pengemudi yang bersangkutan akan berbelok atau 

pindah jalur. Biasanya lampu ini berkedip 60-120 kedipan per 

menit. 
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Gambar 23.  Lampu sein ketika bekerja 

Lampu hazard digunakan untuk memberikan isyarat pada 

kendaraan didepan atau belakang bila kendaraan dalam keadaan 

darurat dan meminta prioritas jalan. 

 

 

 

 

 

Gambar 24.  Lampu hazard ketika bekerja 
 

Lampu jarak dan lampu belakang (lampu kota) memberikan 

isyarat lebarnya kendaraan dimalam hari. 

 
Gambar 25.  Lampu kota ketika bekerja dan wiring diagramnya 
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Gambar 26.  Wiring diagram lampu plat nomor 
 

Lampu plat nomor digunakan untuk memberi penerangan 

pada plat nomor kendaraan dan menyala bersama lampu kota. 

 

 

 

 

 
Gambar 27.  Lampu plat nomor ketika bekerja 

 

Lampu mundur berguna untuk memberi informasi kendaraan 

lain bahwa kendaraan akan mundur, dan juga penerngan tersebut 

memban-tu pengemudi melihat kondisi di belakang. Lampu ini 

menyala saat transmisi berkedudukan pada posisi mundur. 

 
 

 

 

 

 

Gambar 28.  Lampu mundur ketika bekerja 
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Lampu meter (instrumen) digunakan untuk menerangi 

meter-meter dan gauge pada instrumen/dashbord pada saat 

lampu kota hidup (malam hari).  

Lampu ruangan berguna untuk menerangi interior, dipasang 

ditengah, tidak menyilaukan pengemudi. Switch yang ada adalah 

ON (menyalakan), OFF (mematikan) dan DOOR (menyala 

otomatis saat pintu dibuka) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 29.  Lampu ruangan ketika bekerja 
 

2) Meter kombinasi dan Alat Pengukur 

Instrumen disusun pada instrumen panel yang letaknya 

dibagian depan tempat duduk pengemudi untuk mengetahui 

keadaan kendaraan dengan mudah. Instrumen panel 

memberitahukan secara terperinci dan penunjukkan kondisi 

kendaraan saat itu oleh meter-meter atau alat ukur (gauge) dan 

lampu (light). Meter kombinasi dan alat pengukur biasanya terdiri 

dari : 

a) Penunjukkan meter, yang meliputi speedometer, tachometer, 

temperatur air pendingin, pengukur bahan bakar, pengukur 

tekanan oli, volt meter. 

b) Penunjukkan lampu, yang meliputi lampu peringatan tekanan 

oli, peringatan pengisian, indikator lampu jauh, peringatan 

bahan bakar, peringatan rem, indikator pintu dan indikator 

tanda belok. 
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3) Wiper dan Washer 

Wiper (penghapus kaca) berguna untuk membersihkan kaca 

dari hujan, debu, salju, binatang-binatang kecil, sehingga sangat 

penting untuk keselamatan. Beberapa kendaraan dilengkapi 

dengan wiper belakang untuk menambah kejelasan penglihatan 

ke belakang. 

 
Gambar 30.  Konstruksi wiper depan dan belakang 

 
Gambar 31.  Wiring diagram motor wiper 
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Wiper terdiri dari motor wiper, wiper link, wiper arm dan 

wiper blade. Kelengkapan lainnya pada wiper adalah adanya 

intermittent  (bekerja lambat dan tidak waktunya berselang) dan 

interlock (wiper menyala ketika kita semprotkan air dari washer). 

 
a) Motor wiper 

Motor wiper adalah sebuah motor magnet dengan gigi 

reduksi. Dua cara yang digunakan untuk menimbulkan medan 

magnet, tipe wound rotor yang menggunakan lilitan (coil) untuk 

membuat elektro magnet, dan tipe ferrite magnet yang 

menggunakan ferrite magnet permanen dan mayoritas 

kendaraan menggunakannya karena lebih kompak, ringan, 

ekonomis dan menggunakan motor DC. 

 
Gambar 32.  Konstruksi motor wiper 

 

b) Tuas Wiper 

Tuas wiper (wiper link) merubah gerak putar dari motor 

wiper menjadi gerak bolak balik pada poros wiper. Dalam 

mekanisme gerakan tuas tipe pararel tandem, maka motor 

mulai memutarkan crank arm,  bila motor dihidupkan. Batang 

penghubung tarik dorong dihubungkan dengan crank arm, 

menyebabkan arm bekerja untuk membuat gerak penghapusan 

setengah lingkaran mengelilingi poros pivot. Linking rod lain 
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yang terpasang pada kerja arm selalu membuat gerak 

penghapusan setengah lingkaran secara pararel. Bila poros 

pivot kiri dan kanan berputar pada arah yang sama, maka 

lengan wiper kiri dan kanan dapat bekerja secara pararel. 

 
Gambar 33.  Tuas wiper 

 
c) Lengan Wiper (wiper arm) 

Wiper arm terdiri dari head untuk mengikatnya pada wiper 

shaft, sebuah pegas untuk menahan blade, arm piece untuk 

pemasangan blade dan retainer untuk menahan 

keseluruhannya. 

 
Gambar 34.  Lengan wiper 

 
Biasanya wiper dapat menghalangi jarak penglihatan pada 

saat berhenti. Concealed wiper dapat menyempurnakan 
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kelemahan ini, dengan adanya tempat penyimpanan wiper yang 

terletak antara kaca dan kap mesin. 

 
d) Wiper blade 

Terdiri dari sebuah karet untuk menyapu permukaan kaca, 

suatu kombinasi dari leaf spring, packing dan beberapa lever, 

dan clip untuk memasng blade pada bagian wiper arm (lengan 

wiper) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 35.  Wiper blade 
 

e) Washer 

Fungsi washer untuk menyempurnakan fungsi wiper blade 

dan menguarangi beban pada motor dengan membersihkan 

debu dan binatang-binatang kecil dari kaca depan dan belakang 

dengan cairan pembersih. Washer tipe listrik umumnya banyak 

digunakan. Tipe washer listrik terdiri dari tangki washer, motor, 

selang dan nozzle. 

 
Gambar 36.  Washer 
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f. Tangki washer 

Bentuk tangki washer (water tank) bervariasi tergantung 

pada posisi penempatan dan tempat yang tersedia. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 37.  Tangki washer 
 

g. Motor Washer 

Berfungsi menggerakkan pompa, mengeluarkan cairan 

pembersih dari tangki. Tipenya ada dua yaitu wound rotor dan 

ferrite magnet, kebanyakan menggunakan tipe yang kedua. 

 
Gambar 38.  Motor washer 

 

Sedangkan tipe pompanya adalah, tipe gigi (gear tipe), 

tipe squeeze dan tipe sentrifugal. Tipe sentrifugal lebih luas 

penggunaannya sebab memiliki daya tahan yang kuat untuk 

digunakan karena bagian-bagian yang bersentuhan kecil sekali. 

Akan tetapi tipe sentrifugal dipasang dibagian bawah tangki, 

karena tidak bisa menyedot. 
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Gambar 39.  Tipe pompa motor washer 

 

h. Nozzle 

Terbuat dari tembaga, alumunium atau resin dengan satu 

atau dua lubang. Kebanyakan saat ini menggunakan resin dan 

memiliki lubang yang dapat disetel (adjusting orifice). Diameter 

lubang orifice adalah 0,8 mm – 1 mm. 

 
i. Cairan Washer 

Terdiri cairan anti beku (anti freeze) dan ditambah 

detergent dan zat anti karat (anti corrosive agent). Penggunaan 

yang tidak tepat dapat merusak karet washer atau cat. 

 
c. Rangkuman 2 

1) Dalam sistem kelistrikan bodi dibedakan menjadi 3 sistem yaitu 

sistem penerangan, meter kombinasi dan alat pengukur serta 

sistem wiper dan washer. 

2) Sistem penerangan meliputi penerangan luar seperti lampu 

besar, lampu belakang, lampu rem, lampu tanda belok, lampu 

jarak, lampu hazard, lampu plat nomor dan lampu mundur. 
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Sedangkan penerangan dalam meliputi lampu meter dan lampu 

ruangan. 

3) Sistem meter kombinasi dan Alat pengukur terbagi menjadi 2 

yaitu: penunjukkan meter, yang meliputi speedometer, 

tachometer, temperatur air pendingin, pengukur bahan bakar, 

pengukur tekanan oli, volt meter serta penunjukan lampu, yang 

meliputi lampu peringatan tekanan oli, peringatan pengisian, 

indikator lampu jauh, peringatan bahan bakar, peringatan rem, 

indikator pintu dan indikator tanda belok 

4) Sistem wiper terdiri dari motor wiper, wiper link, wiper arm dan 

wiper blade. Kelengkapan lainnya pada wiper adalah adanya 

intermittent  (bekerja lambat dan tidak waktunya berselang) 

dan interlock (wiper menyala ketika kita semprotkan air dari 

washer). Sedangkan washer menyempurnakan fungsi wiper 

blade dan menguarangi beban pada motor dengan 

membersihkan debu dan binatang-binatang kecil dari kaca 

depan dan belakang dengan cairan pembersih. Washer tipe 

listrik umumnya banyak digunakan. Tipe washer listrik terdiri 

dari tangki washer, motor, selang dan nozzle. 

 

d. Tugas 2 

1) Gambarlah wiring diagram dari sistem-sistem kelistrikan bodi, 

gunakan fungsi relay! 

2) Jelaskan cara kerja dari gambar yang Anda buat! 

 
e. Tes Formatif 2 

1) Dalam sistem kelistrikan bodi, dibedakan menjadi berapa sistem 

kelistrikan? Sebutkan! 

2) Gambarlah wiring diagram dari sistem lampu utama tanpa relay 

kontrol negatif! 
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f. Kunci Jawaban Formatif 2 

1) Dibedakan menjadi 3 yaitu : 

a) Sistem penerangan meliputi penerangan luar seperti lampu 

besar, lampu belakang, lampu rem, lampu tanda belok, 

lampu jarak, lampu hazard, lampu plat nomor dan lampu 

mundur. Sedangkan penerangan dalam meliputi lampu meter 

dan lampu ruangan. 

b) Sistem meter kombinasi dan Alat pengukur terbagi menjadi 2 

yaitu: penunjukkan meter, yang meliputi speedometer, 

tachometer, temperatur air pendingin, pengukur bahan 

bakar, pengukur tekanan oli, volt meter serta penunjukan 

lampu, yang meliputi lampu peringatan tekanan oli, 

peringatan pengisian, indikator lampu jauh, peringatan 

bahan bakar, peringatan rem, indikator pintu dan indikator 

tanda belok 

c) Sistem wiper terdiri dari motor wiper, wiper link, wiper arm 

dan wiper blade. Kelengkapan lainnya pada wiper adalah 

adanya intermittent  (bekerja lambat dan tidak waktunya 

berselang) dan interlock (wiper menyala ketika kita 

semprotkan air dari washer). Sedangkan washer 

menyempurnakan fungsi wiper blade dan menguarangi 

beban pada motor dengan membersihkan debu dan 

binatang-binatang kecil dari kaca depan dan belakang 

dengan cairan pembersih. Washer tipe listrik umumnya 

banyak digunakan. Tipe washer listrik terdiri dari tangki 

washer, motor, selang dan nozzle. 

 
2) Wiring diagram dari sistem lampu utama tanpa relay kontrol 

negatif adalah sebagai berikut: 
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g. Lembar Kerja 2 

1) Alat dan Bahan 

a) Unit mobil untuk melakukan pengamatan dan pemeriksaan 

sistem kelistrikan bodi kendaraan.  

b) Peralatan tangan, kunci pas/ ring atau tang. 

c) Lap/ majun. 

 
2) Keselamatan Kerja 

a) Gunakanlah peralatan tangan sesuai dengan fungsinya. 

b) Ikutilah instruksi dari instruktur/guru atau pun prosedur kerja 

yang tertera pada lembar kerja. 

c) Mintalah ijin dari instruktur anda bila hendak melakukan 

pekerjaan yang tidak tertera pada lembar kerja. 

d) Bila perlu mintalah buku manual kendaraan yang menjadi 

training object. 

 
3) Langkah Kerja 

a) Persiapkan alat dan bahan praktikum secara cermat, efektif 

dan seefisien mungkin.  

b) Perhatikan instruksi praktikum yang disampaikan oleh 

guru/instruktur. 

c) Lakukan identifikasi sistem kelistrikan bodi yang ada pada 

kendaraan! 

d) Pelajari cara kerja setiap sistem kelistrikan bodi kendaraan 

yang ada! 

e) Buatlah catatan-catatan penting kegiatan praktikum secara 

ringkas. 

f) Setelah selesai, bereskan kembali peralatan dan bahan yang 

telah digunakan seperti keadaan semula. 
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4) Tugas  

a) Buatlah laporan praktikum secara ringkas dan jelas. 

b) Buatlah rangkuman pengetahuan baru yang anda peroleh 

setelah mempelajari materi pada kegiatan belajar 2. 
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3. Kegiatan Belajar 3 : Prosedur Melepas dan Memasang 
Rangkaian, Listrik, dan Unit Elektronik 

 
a. Tujuan Belajar 3 

1) Peserta didik memahami prosedur keselamatan bekerja pada 

sistem kelistrikan bodi 

2) Peserta didik mengetahui komponen yang harus dilepas saat 

perbaikan bodi kendaraan. 

3) Peserta didik mampu melaksanakan pembongkaran dan 

pemasangan komponen kelistrikan 

4) Peserta didik mampu melakukan penyetelan komponen kelistrikan. 

 
b. Uraian Materi 3 

Sebelum melaksanakan pembongkaran, pemeriksaan, 

pemasangan dan penyetelan komponen kelistrikan bodi, maka 

diperlukan tindakan keamanan dengan membaca manual dari 

kendaraan yang akan dilakukan perbaikan. 

1) Hal yang harus dilakukan sebelum pembongkaran: 

a) Bacalah buku pedoman perawatan (buku manual) dari kendaraan 

yang akan di periksa. 

b) Tiap kendaraan memiliki letak komponen yang berbeda-beda, 

sehingga anda harus menemukan dengan cepat dan tepat. 

c) Pada waktu melepas atau memasang suku cadang, perhatikan 

keselamatan kerja, proses pelaksanaan kerja yang benar untuk 

mencegah perbaikan yang tidak perlu dilakukan. 

d) Gunakan peralatan tangan dan alat ukur yang sesuai sehingga 

aman dan tidak merusak komponen. 

 
2) Pembongkaran 

a) Lampu-lampu (lampu depan) 

Melepaskan: 
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(1) Melepaskan terminal negatif (-) bateray. 

(2) Melepaskan soket-soket lampu depan 

(3) Melepaskan lampu depan beserta ornamen ring lampu depan jika 

ada. 

(4) Melepaskan unit sealed beam 

Catatan: Lepaskan skrup penyetel, putar unitnya berlawanan dengan 
arah jarum jam 

 

Pemasangan: 

(1) Stel setiap skrup penyetel dengan ukuran yang sesuai dengan 

kondisi benda kerja. (pengerasan skrup kira-kira 18 putaran) 

(2) Pasangkan penghubung (konnektor) pada setiap kabel-kabel. 

(3) Hubungkan terminal baterai. 

(4) Lakukan pengetesan arah lampu depan. 

(5) Pasanglah setiap ornamen lampu depan. 

 

 
Gambar 40.  Lampu depan 

 
Menyetel lampu depan (metode penyetelan memakai layar) 

(1) Penyetelan dilakukan dengan tekanan ban dalam keadaan 

normal dan kendaraan tanpa beban. 

(2) Memposisikan kendaraan didepan layar dengan lampu depan 

pada jarak 3 meter jauhnya dari layar. 
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(3) Pada layar, titik pentunjuk untuk penyetelan fokus lampu depan 

dilengkapi dengan: 

(a) Tarik garis pedoman horisontal pada permukaan layar pada 

ketinggian titik tengah lampu depan (H) kurang dari 20 mm 

(b) Tarik garis tengah vertikal pada layar lampu dengan kanan 

dan kiri. Kemudian didapat titik (F) yang terjadi perpotongan 

garis horizontal dan garis vertikal. 

(c) Putar lampu pada posisi “ON” dan lampu jauh menyala, dan 

stel lampu tersebut dengan memutar skrup penyetel 

sehingga arah peyinaran lampu pada titik potong (F) pada 

layar. 

(d) Untuk kesempurnaan penyetelan arah lampu depan, swith 

lampu jauh ke lampu dekat. Kemudian pastikan bahwa 

cahaya setiap lampu dekat dalam arah diagonal bawah. 

 

b) Lampu kombinasi Belakang dan Plat nomor 

Melepaskan: 

(1) Melepaskan lower back trim 

(2) Melepaskan lampu kombinasi  

 
Pemasangan: 

Kebalikan cara melepaskan adalah cara memasang lampu kombinasi 

belakang. 

 

Catatan: pada waktu memasang trim, perlu diperhatikan bahwa 

beberapa skrup tap pengerasannya agak kurang dan dapat 

didistribusikan ke skrup yang lebih besar sedikit. 
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Gambar 41.  Lampu kombinasi 

 

c) Kunci Kontak (Ignition Switch) 

Melepaskan : 

(1) Apabila kunci kontak terdapat dalam dash board kolom kemudi, 

atau dash board meter kombinasi, maka lepaskan dahulu 

komponen tersebut. 

(2) Lepaskan konektor kunci kontak 

(3) Lepaskan mur pengunci, atau baut penahan kunci kontak. 

(4) Lepaskan kunci kontak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 42.  Kunci kontak 
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Pemeriksaan: 

Periksalah setiap hubungan antar terminal. Pemeriksaan ini dilakukan  

pada saat kunci kontak dan silinder penguncinya terpasang bersama. 

Kapasitas load yang melewati terminal: 

B+ - ACC  : 10 A  
B+ - IG   : 15 A  
B+ - ST   : 15 A  
B+ - R (relay jika ada) : 5 A  

 

Pemasangan: 

Rangkai kembali kunci kontak dengan arah kebalikan dari pelepasan. 

 
Catatan: Periksa kelancaran kunci kontak. 

Periksa fungsi dari Steering Wheel Lock (mekanisme 

pengunci kemudi, ketika kunci kontak dilepas. 

 

d) Meter Kombinasi 

 
Gambar 43.  Meter kombinasi 

Melepaskan: 

(1) Bukalah baut-baut pengunci penutup meter kombinasi 

(2) Lepaskan meter glass dan meter panel 

(3) Angkat penutup meter kombinasi dan lepaskan konector yang 

ada (misal: speedometer dan unit kabel) 

(4) Melepaskan pengunci 

(5) Melepaskan meter glass dan meter panel 
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Pemasangan: 

Waktu pemasangan, perhatikan hal-hal berikut: 

(1) waktu memasang meter glass, jangan mengencangkan terlalu 

keras karena akan merusakkan komponen (pecah) 

(2) pemasangan kabel speedometer dan konektor harus tepat 

(3) pemasangan kabel speedometer yang longgar menyebabkan 

jarum speedometer bergoyang dan menimbulkan suara berisik. 

 
e) Fuel Gauge dan Unit 

Fuel gauge unit dapat menggunakan tipe bimetal maupun 

rangkaian elektronik (chip komputer), namun dalam modul ini hanya 

dibahas yang banyak digunakan yaitu bimetal type. Sedangkan 

gauge unit menggunakan tipe variable resistance type.  Untuk 

mencegah penunjukkan yang salah karena voltage yang berubah-

ubah, maka pada sirkuit dipasang constant voltage relay yang 

menjaga voltage tetap 7,0±0,2 V yang terpasang didalam gauge. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 44.  Fuel gauge unit (sensor) dan fuel gauge 
 

Pembongkaran: 

(1) Fuel gauge circuit yang terpasang dalam meter kombinasi dilepas 

sesuai prosedur pelepasan meter kombinasi 

(2) Fuel gauge unit yang terpasang dalam tangki bahan bakar 

dilepas dengan melepas kabel dan membuka baut-baut pengikat 

atau pengunci yang ada. 
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(3) Hati-hati saat mengangkat fule gauge unit, jangan sampai terjadi 

kebengkokan pada sensornya. 

 
Pemeriksaan: 

(1) Memeriksa fuel gauge sangat mudah, yaitu dengan cara melepas 

sambungan wiring terminal dari gauge unit, lalu hubungkan 

dengan massa (-), apabila jarum menunjuk pada posisi ”F” (full) 

maka gauge masih baik, dan sebaliknya. 

(2) Jangan terlalu lama menghubungkan wiring terminal dengan 

massa, karena dapat menyebabkan coil terbakar. 

(3) Pemeriksaan coil menggunakan tester untuk mengetahui 

tahanan pada koil. Jika terlalu kecil dari spesifikasi, maka 

kemungkinan terdapat hubungan singkat, jika terlalu besar (lebih 

dari 150? ) kemungkinan putus. 

(4) Pemeriksaan fuel gauge unit dengan mengukur tahanan antara 

terminal dengan massa sewaktu posisi level pada F dan E. 

Posisi Float (pelampung) E F 
Tahanan 95±7 ?  7±2 ?  

 

Pemasangan: 

(1) Pemasangan gauge unit dengan cara memberi permukaan 

dengan packing dan sealer untuk mencegah kebocoran bahan 

bakar. 

(2) Hati-hati jangan sampai lengan pelampung bengkok 

(3) Periksa ketepatan  pemasangan massanya. 

 

f) Temperatur Gauge dan Unit 

Temperature gauge unit dapat menggunakan tipe bimetal 

maupun rangkaian elektronik (chip komputer), namun dalam modul 

ini hanya dibahas yang banyak digunakan yaitu bimetal type. 
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Sedangkan gauge unit menggunakan tipe Thermistor type.  Untuk 

mencegah penunjukkan yang salah karena voltage yang berubah-

ubah, maka pada sirkuit dipasang constant voltage relay yang 

menjaga voltage tetap 7,0±0,2 V yang terpasang didalam gauge 

 
Gambar 45.  Temperatur gauge dan temperatur gauge unit 

 

Pembongkaran: 

(1) Temperature gauge circuit yang terpasang dalam meter 

kombinasi dilepas sesuai prosedur pelepasan meter kombinasi 

(2) Thermistor unit yang terpasang mesin (blok silinder/ kepala 

silinder atau saluran pendingin) dilepas dengan melepas kabel 

dan membuka dengan kunci yang sesuai 

 

Pemeriksaan: 

(1) Memeriksa temperature gauge sangat mudah, yaitu dengan cara 

melepas sambungan wiring terminal dari gauge unit, lalu 

hubungkan dengan massa (-) menggunakan resistor sekitar 25? , 

apabila jarum menunjuk pada 120? C, maka gauge masih baik, 

dan sebaliknya. 

(2) Jangan menghubungkan wiring terminal langsung dengan 

massa, gunakan resistor 25? . 
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(3) Pemeriksaan temperatur gauge unit dengan mengukur tahanan 

gauge unti pada air panas 80? C maka tahanannya sekitar 75? . 

 
Pemasangan: 

(1) Pemasangan gauge unit dengan menggunakan kunci yang 

sesuai. 

(2) Periksa ketepatan  pemasangan kabel massanya. 

 

g) Column Switch 

Pelepasan: 

(1) Melepaskan steering wheel dengan tilt handle pada posisi yang 

paling rendah. 

(2) Melepaskan column cover 

(3) Melepaskan konektor dari column switch lalu melepaskan column 

switch dari column tube. 

 

Pemasangan: 

Waktu memasang, perhatikan petunjuk-petunjuk berikut: 

(1) Masukkan column switch dengan posisi yang lurus dengan 

steering shaft center. 

(2) Pasang column switch wiring hardness sepanjang column tube 

(3) Jepitlah harness dengan clip agar tidak bersenggolan dengan 

part lain. 

(4) Setelah steering wheel terpasang, pastikan posisi mobil tetap 

lurus, dan cancel pen terpasang pada lubang dibawah 

permukaan steering wheel. 
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Gambar 46.  Coloumb Switch Assembly  
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h) Wiper motor 

Melepaskan: 

(1) Melepaskan  wiper arm dengan cara melepaskan arm shaft lock 

nut lalu tekan shaft ke dalam. 

(2) Melepaskan bolt yang menahan motor brakcket pada bodi, lalu 

tarik motor assembly 

(3) Lepas sambungan washer tube dari front deck. 

(4) Melepaskan wiper motor mounting bolt, lalu tarik motor sedikit 

dan pisahkan linkage dari motor. 

(5) Catatan: jangan melepas crank arm jika tidak perlu, karena 

dapat mengubah sudut auto stop. Jika harus dilepas, maka 

berilah tanda terlebih dahulu sehingga memudahkan 

pemasangan. 

 

Pemasangan: 

Waktu memasang wiper linkage, perhatikan petunjuk-petunjuk 

berikut: 

(1) Waktu memasang wiper arm shaft pada bodi, masukkan shaft 

bracket positioning boss dengan tepat kedalam lubang yang 

terdapat pada bodi. 

(2) Setel posisi berhenti dari wiper blade. Setelah itu kencangkan 

wiper arm nut dengan torsi 1,0-1,6 kgm. 

(3) Pada pemasangan juga perhatikan arah penyemprotan dari 

washer dengan menyetel pada ujung nozzle menggunakan 

kawat atau jarum. 

 

i) Sistem Air Conditioner (A/C) 

Tindakan pencegahan untuk pembongkaran dan pemasangan 

(1) Cover sparbor dan seat untuk mencegah kerusakan  
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(2) Putuskan hubungan kabel dari hubungan, dan letakkan di atas 

baterai cover 

(3) Jika engine air cleaner atau water outlet menghalangi selama 

bekerja boleh dibongkar. Meyakinkan blank caps diletakkan 

untuk mencegah untuk memasukkan benda-benda asing seperti 

kotoran dan debu. 

(4) Tidak pernah bercampur dan brake fuel sistem meliputi brake 

pipe dan hose-hose. 

(5) Jangan melakukan pekerjaan di tempat yang kotor atau terbuka 

dalam musim hujan. Jika pipa-pipa atau part dibongkar tutup 

pakai plug segera untuk mencegah kemasukan kotoran dan air. 

(6) Hubungkan charging hose dari manifold gauge pada check 

valves compressor dan buang refrigent ke dalam atmosphir 

(udara luar). Tekanan dikurangi sampai 0 Kg/cm2 (0 psi). 

Pastikan refrigerant, pembuangannya perlahan melalui suction 

check valve. Pembuangan secara tiba-tiba mungkin membawa 

refrigrating oil keluar dari compressor. 

(7) Harus menggunakan 2 spanner bilamana membongkar pipa-pipa. 

Kendorkan flare nut pada pipa dengan spanner yang satu, yang 

menahan berlawanan dalam posisinya dengan spanner lainnya. 

(8) Bilamana menghubungkan pipa-pipa, pastikan refrigrating oil itu 

diusahakan di belakang flare nut. 
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Gambar 47.  Komponen sistem AC 
  

Pembongkaran 

(1) Compressor clutch assembly 
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(a) Kendorkan tension pulley nut, shift tension pully dan 

lepaskan V belt 

(b) Lepaskan harness antara magnetic clutch dan pressure 

switch 

(c) Lepaslkan bolt pada compressor bracket dan bongkar 

compressor clutch assembly dari engine. 

(2) Condensor 

(a) Bongkar front grill 

(b) Kendorkan flare nut pada sambungan pipa dari compressor 

(c) Kendorkan flare nut pada sambungan pipa dari kondensor 

kereceiverder 

(d) Lepaskan kedua mounting bolt condensor, angkat condensor 

ke atas, dan tarik ke arahmu. 

(3) Cooling unit 

(a) Bongkar glove box 

(b) Bongkar saluran udara 

(c) Lepaskan control wire (dari switch antara frech dan 

recirculated udara) dengan mengendorklan bolts locking 

clamp 

(d) Bongkar thermostat relay, power relay dan thermistor 

connector 

(e) Kendorkan dan lepaskan hubungan saluran joint band dari 

cooling dan heater unit 

(f) Bongkar cooling unit dan front deck mounting section bolt 

(g) Bongkar cooling unit dan toeboard bracket bolt 

(h) Bongkar pipa-pipa hubung cooling unit pada compressor dan 

receiver drier dan toeboard dengan mengendorkan flare nut 

(i) Lepaskan drain hose 
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(4) Control switch dan lever 

(a) Bongkar ash tray 

(b) Bongkar control lever knob 

(c) Lepaskan center panel (dengan mengendorkan 8 mounting 

screw) 

(d) Lepaskan semua hubungan dan terminal dari cooling unit 

 

Pemasangan 

(1) Compressor clutch assembly 

(a) Pasang ruber hose (untuk low pressure) pada compressor 

dari sudut specific 30 derajat dalam advance 

(b) Pasang lower compressor bracket dengan bolt pada engine 

dan kemudian kencangkan bolt sesuai dengan torquenya. 

(c) Pasang compressor pada upper compressor bracket 

(d) Sesudah compressor menempel pada upper bracket, 

kencangkan dengan bolt tanda A lalu kencangkan bolt tanda 

AA pasang pada engine 

 
(2) Condensor 

Sesudah pemasangan condensor kemudian rubber hose (untuk 

high pressure) dengan rubber hose clamp (untuk high pressure). 

 
(3) Receiver drier 

Receiver drier body mempunyai tanda panah untuk 

membedakan bagian inlet dan outlet. Jangan terbalik bagian inlet & 

outlet bilamana menghubungkan receiver drier. 

 
(4) Fan bracket 

Pada kendaraan dengan automatic fan clutch radiator fan harus 

lock dengan special bracket untuk mencegah slip selama operasi 
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high speed. Jika bracket itu tidak dipasang, high pressure akan 

bertambah dan kapasitas pendingainan berkurang selama operasi 

high speed. 

 
Check dan Penyetelan 

Sesudah pemasangan, check mengikuti ketentuan dan 

menetapkan apapun di dalam order dan lalu mengerjakan gas 

charge, idling adjusmement performance test dan operasi test. 

(1) Check semua abnormal performance kendaraan dan sebagainya 

yang mana mungkin disebabkan pemasangan dari 

perlengkapannya 

(2) Check operasi dari magnetic clutch (dengan out turning 

compressor) 

(3) Check setiap parts tak terpasang atau setiap tool tertinggal tak 

terpasang 

(4) Check akibat operasi thermostat sebaiknya 

(5) Check tegangan V belt 

 

c. Rangkuman 3 

1) Sebelum melaksanakan pembongkaran komponen sistem 

kelistrikan maka diperlukan tindakan keamanan, yaitu: 

a) Bacalah buku pedoman perawatan (buku manual) dari 

kendaraan yang akan di periksa. 

b) Tiap kendaraan memiliki letak komponen yang berbeda-

beda, sehingga anda harus menemukan dengan cepat dan 

tepat. 

c) Pada waktu melepas atau memasang suku cadang, 

perhatikan keselamatan kerja, proses pelaksanaan kerja 

yang benar untuk mencegah perbaikan yang tidak perlu 

dilakukan. 
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d) Gunakan peralatan tangan dan alat ukur yang sesuai 

sehingga aman dan tidak merusak komponen. 

 

2) Pembongkaran, pemasangan sistem kelistrikan meliputi: 

a) Lampu-lampu (lampu depan) 

b) Lampu kombinasi belakang dan lampu plat nomor 

c) Kunci kontak (ignition switch) 

d) Meter Kombinasi 

e) Fuel Gauge dan Unit 

f) Temperature Gauge dan Unit 

g) Column Switch 

h) Wiper Motor 

i) Sistem Air Conditiner (A/C) 

 

d. Tugas 3 

1) Pelajari penggunaan alat penyetel lampu kepala (Aiming Beam 

Tester)! 

2) Pelajari sistem-sistem kelistrikan bodi secara luas dengan jalan 

membandingkan dari sumber-sumber buku manual dari 

berbagai jenis/ merk kendaraan! 

 
e. Tes Formatif 3 

1) Jelaskan tindakan keamanan dalam proses pelepasan dan 

pemasangan sistem kelistrikan bodi kendaraan! 

2) Bagaimana cara melaksanakan penyetelan lampu kepala 

dengan menggunakan layar monitor? 

3) Bagaimana cara melakukan pemeriksaan pada fuel gauge unit? 
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f. Kunci Jawaban Formatif 3 

1) Sebelum melaksanakan pembongkaran komponen sistem 

kelistrikan maka diperlukan tindakan keamanan, yaitu: 

a) Bacalah buku pedoman perawatan (buku manual) dari 

kendaraan yang akan di periksa. 

b) Tiap kendaraan memiliki letak komponen yang berbeda-

beda, sehingga anda harus menemukan dengan cepat dan 

tepat. 

c) Pada waktu melepas atau memasang suku cadang, 

perhatikan keselamatan kerja, proses pelaksanaan kerja 

yang benar untuk mencegah perbaikan yang tidak perlu 

dilakukan. 

d) Gunakan peralatan tangan dan alat ukur yang sesuai 

sehingga aman dan tidak merusak komponen. 

 

2) Cara melakukan penyetelan lampu depan dengan mengguna-

kan layar monitor: 

a) penyetelan dilakukan dengan tekanan ban dalam keadaan 

normal dan kendaraan tanpa beban. 

b) Memposisikan kendaraan didepan layar dengan lampu depan 

pada jarak 3 meter jauhnya dari layar. 

c) Pada layar, titik pentunjuk untuk penyetelan fokus lampu 

depan dilengkapi dengan: 

(1) Tarik garis pedoman horisontal pada permukaan layar 

pada ketinggian titik tengah lampu depan (H) kurang 

dari 20 mm 

(2) Tarik garis tengah vertikal pada layar lampu dengan 

kanan dan kiri. Kemudian didapat titik (F) yang terjadi 

perpotongan garis horizontal dan garis vertikal. 
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(3) Putar lampu pada posisi “ON” dan lampu jauh menyala, 

dan stel lampu tersebut dengan memutar skrup penyetel 

sehingga arah peyinaran lampu pada titik potong (F) 

pada layar. 

(4) Untuk kesempurnaan penyetelan arah lampu depan, 

swith lampu jauh ke lampu dekat. Kemudian pastikan 

bahwa cahaya setiap lampu dekat dalam arah diagonal 

bawah. 

3) Cara pemeriksaan fuel gauge unit adalah: 

a) Memeriksa fuel gauge sangat mudah, yaitu dengan cara 

melepas sambungan wiring terminal dari gauge unit, lalu 

hubungkan dengan massa (-), apabila jarum menunjuk pada 

posisi ”F” (full) maka gauge masih baik, dan sebaliknya. 

b) Jangan terlalu lama menghubungkan wiring terminal dengan 

massa, karena dapat menyebabkan coil terbakar. 

c) Pemeriksaan coil menggunakan tester untuk mengetahui 

tahanan pada koil. Jika terlalu kecil dari spesifikasi, maka 

kemungkinan terdapat hubungan singkat, jika terlalu besar 

(lebih dari 150? ) kemungkinan putus. 

d) Pemeriksaan fuel gauge unit dengan mengukur tahanan 

antara terminal dengan massa sewaktu posisi level pada F 

dan E. 

Posisi Float (pelampung) E F 
Tahanan 95±7 ?  7±2 ?  
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g. Lembar Kerja 3 

1) Alat dan Bahan 

a) 1 Unit mobil dengan sistem kelistrikan bodi lengkap.  

b) Peralatan tangan, kunci pas/ring obeng dan atau tang  

c) Peralatan alat ukur, aiming light tester, AVO meter, 

Termometer dan alat lain menyesuaikan kebutuhan. 

d) Lap / majun. 

2) Keselamatan Kerja 

a) Gunakanlah peralatan tangan dan alat ukur sesuai dengan 

fungsinya. 

b) Ikutilah instruksi dari instruktur/ guru atau pun prosedur 

kerja yang tertera pada lembar kerja. 

c) Mintalah ijin dari instruktur anda bila hendak melakukan 

pekerjaan yang tidak tertera pada lembar kerja. 

d) Bila perlu mintalah buku manual kendaraan yang menjadi 

training object. 

3) Langkah Kerja 

a) Persiapkan alat dan bahan praktikum secara cermat, efektif 

dan seefisien mungkin.  

b) Perhatikan instruksi praktikum yang disampaikan oleh guru/ 

instruktur. 

c) Lakukan pelepasan/ pembongkaran dan pemasangan 

komponen-komponen sistem kelistrikan untuk persiapan 

pekerjaan bodi kendaraan 

d) Lakukan penyetelan komponen sistem-sistem kelistrikan 

setelah dilakukan pembongkaran. 

e) Buatlah catatan-catatan penting kegiatan praktikum secara 

ringkas. 
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f) Setelah selesai, bereskan kembali peralatan dan bahan yang 

telah digunakan seperti keadaan semula. 

 

4) Tugas  

a) Buatlah laporan praktikum secara ringkas dan jelas. 

b) Buatlah rangkuman pengetahuan baru yang anda peroleh 

setelah mempelajari materi pada kegiatan belajar 3. 
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BAB III 
EVALUASI 

 

 

A. PERTANYAAN 

1. Jelaskan mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan saat 

melaksanakan pengisian baterai! 

2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pengaman sirkuit kelistrikan 

dan apa saja jenisnya? 

3. Dalam sistem kelistrikan bodi, dibedakan menjadi berapa sistem 

kelistrikan? Sebutkan! 

4. Bagaimana cara melaksanakan penyetelan lampu kepala dengan 

menggunakan layar monitor? 

5. Bagaimana cara melakukan pemeriksaan pada fuel gauge unit? 
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B.  KUNCI JAWABAN  

1. Pada saat pengisian baterai, perlu diperhatikan hal-hal berikut ini: 

a. Untuk pengisian konstan, gunakan arus pengisian sebesar 1/10 

dari kapasitas baterai. 

b. Untuk pengisian cepat (quick charging) hindari penggunaan arus 

yang melebihi kapasitas baterai. 

c. Selama melakukan charging, jagalah arus charging sehingga 

temperaturnya tidak melebihi 45? C 

d. Pada saat melakukan quick charging, terminal positif dan negatif 

harus dilepas, untuk menghindari kerusakan dioda pada 

alternator. 

e. Melakukan pengisian baterai pada mesin EFI terminal sebaiknya 

dilepas, guna mengindari kerusakan ECU (Electronic Control 

Unit). 

2. Pengaman sirkuit  adalah alat yang dipasangkan pada sirkuit 

kelistrikan untuk melindungi kabel-kabel dan connector dari 

kebakaran karena arus yang mengalir berlebihan. Jenisnya meliputi: 

a. Sekring (fuse) 

b. fusible link 

c. Circuit breaker 

 
3. Sistem kelistrikan bodi dibedakan menjadi 3 yaitu: 

a. Sistem penerangan meliputi penerangan luar seperti lampu besar, 

lampu belakang, lampu rem, lampu tanda belok, lampu jarak, 

lampu hazard, lampu plat nomor dan lampu mundur. Sedangkan 

penerangan dalam meliputi lampu meter dan lampu ruangan. 

b. Sistem meter kombinasi dan Alat pengukur terbagi menjadi 2 

yaitu: penunjukkan meter, yang meliputi speedometer, 

tachometer, temperatur air pendingin, pengukur bahan bakar, 

pengukur tekanan oli, volt meter serta penunjukan lampu, yang 
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meliputi lampu peringatan tekanan oli, peringatan pengisian, 

indikator lampu jauh, peringatan bahan bakar, peringatan rem, 

indikator pintu dan indikator tanda belok 

c. Sistem wiper terdiri dari motor wiper, wiper link, wiper arm dan 

wiper blade. Kelengkapan lainnya pada wiper adalah adanya 

intermittent  (bekerja lambat dan tidak waktunya berselang) dan 

interlock (wiper menyala ketika kita semprotkan air dari washer). 

Sedangkan washer menyempurnakan fungsi wiper blade dan 

menguarangi beban pada motor dengan membersihkan debu dan 

binatang-binatang kecil dari kaca depan dan belakang dengan 

cairan pembersih. Washer tipe listrik umumnya banyak digunakan. 

Tipe washer listrik terdiri dari tangki washer, motor, selang dan 

nozzle. 

 
4.  Cara melakukan penyetelan lampu depan dengan menggunakan 

layar monitor: 

a. penyetelan dilakukan dengan tekanan ban dalam keadaan normal 

dan kendaraan tanpa beban. 

b. Memposisikan kendaraan didepan layar dengan lampu depan pada 

jarak 3 meter jauhnya dari layar. 

c. Pada layar, titik pentunjuk untuk penyetelan fokus lampu depan 

dilengkapi dengan: 

1). Tarik garis pedoman horisontal pada permukaan layar pada 

ketinggian titik tengah lampu depan (H) kurang dari 20 mm 

2). Tarik garis tengah vertikal pada layar lampu dengan kanan 

dan kiri. Kemudian didapat titik (F) yang terjadi perpotongan 

garis horizontal dan garis vertikal. 

3). Putar lampu pada posisi “ON” dan lampu jauh menyala, dan 

stel lampu tersebut dengan memutar skrup penyetel sehingga 

arah peyinaran lampu pada titik potong (F) pada layar. 
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4). Untuk kesempurnaan penyetelan arah lampu depan, swith 

lampu jauh ke lampu dekat. Kemudian pastikan bahwa cahaya 

setiap lampu dekat dalam arah diagonal bawah. 

 
5. Cara pemeriksaan fuel gauge unit adalah: 

a. Memeriksa fuel gauge sangat mudah, yaitu dengan cara melepas 

sambungan wiring terminal dari gauge unit, lalu hubungkan 

dengan massa (-), apabila jarum menunjuk pada posisi ”F” (full) 

maka gauge masih baik, dan sebaliknya. 

b. Jangan terlalu lama menghubungkan wiring terminal dengan 

massa, karena dapat menyebabkan coil terbakar. 

c. Pemeriksaan coil menggunakan tester untuk mengetahui tahanan 

pada koil. Jika terlalu kecil dari spesifikasi, maka kemungkinan 

terdapat hubungan singkat, jika terlalu besar (lebih dari 150? ) 

kemungkinan putus. 

d. Pemeriksaan fuel gauge unit dengan mengukur tahanan antara 

terminal dengan massa pada posisi level pada F dan E. 

Posisi Float (pelampung) E F 
Tahanan 95±7 ?  7±2 ?  
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C. KRITERIA KELULUSAN 
 

Aspek Skor 
(1-10) 

Bobot Nilai Keterangan 

Kognitif  Skill  4  
Afektif Skill  1  

Psikomotorik Skill  3  
Ketepatan waktu  1  
Keselamatan kerja  1  

Nilai Akhir  

Syarat lulus, 
nilai minimal 70, 

dengan skor 
setiap aspek 
minimal 7 

 

Kategori Kelulusan : 
 
70 s.d. 79  :   memenuhi kriteria minimal dengan bimbingan 
80 s.d. 89  :   memenuhi kriteria minimal tanpa bimbingan 
90 s.d. 100 : di atas minimal tanpa bimbingan 
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BAB IV 
PENUTUP 

 

 

Peserta didik yang telah mencapai syarat kelulusan minimal pada 

modul OPKR-60-008C ini dianggap menguasai materi kompetensi melepas 

dan mengganti rangkaian listrik/ unit elektronik pada kendaraan. Namun 

apabila peserta didik dinyatakan tidak lulus, maka harus mengulang modul 

ini.  
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