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IDEN:N tr'II(AS I IFAKTOR,.F'AI(TOR KEMAMPUAN TROA B LESH OOTI NG ELEKTR,ONIK
[JNT{'K M}:N ITTIF;I'N DESKRIPSI PERKULIAHAN

Slamet r)

Abstrsk

Permcts,alaltan ya'ng dian,gftat pada' twliscn ini adalah, mencari faWor{abor yang terleait erat dengan
I<emampuan troabieshootirrl3'eleldronik:. Hal ini untukmembanfit memecahkan masalah daiam penryunan deskripsi
mata fuliah yan$ mevcalwp troublieshoctting eletWronik

Ternyata dapat diiolentifilozsikan aiua.fa:ktor pentingyang terluir dengan kemampuon troubleshooting, yaitu
kemampuan mctntbaca gumLtar dan he'nwntpuilin t.nenggunctlesn alat ulur.
Aspek-aspek polnk yang tet'nasuk dalam kemanrpuan troubleshooting adalah : cara kerja peralatan elektronilco
dalam tondisi n'orrnaL ca'ra kerja kompo,qert, metodi peficarian lcerusalcait, prosedur pencarian lcenrsqkan, dan
pengetahuan tentang gejala herwaka;n (syt,upitom":) .

Falclor kemampuan memberca g;an.nbar, ierdiri dari ospek-aspel+ : iilentififuasi jenis gambar teknik
elektronila , nrcngussai sinr&ol-.sitnbol ya,ng' bericlu , identifilrasi komponen, rungkaian, blok maupun rangluian
lenglrap perala,tan etreldronilrn, funlTsi' clan cora leerja, membuat gambar fulam bentuk sftctsa, bisa menggunaksn isi
msnual komponen (vademecuum),',lan ntelncnk gambar tata letek komponen serta mencocokkannya dengan PCB.

Faktar lren,ampwtn menggunerlwn ala,t ular mencakup aspek-aspek: identifilrasi jenis alat uleur / alat tes ,

prosedur pengoperasian a,lut ular / alat tes yungbenar , kztelitian pembacaan skala dan anglra padq display, cara-
cara penguhtran yang benar (termtsuk savet.1l), ketelitian pencaiatan data pengulanran, penerjemahqn relemqn datq
penguiurek se€{,trt benar , dan pen'ry,hatnan iisi buku manual alat ukur / slat tes.

Kata ktnci : lren;ainpuan h,mtble slrcot.ittg, kt,mcvnptun membaca gambar, lcemampuan menggunaiean alat uhtr.

Pendahulurn
Program Studi Pendidilan Telnik Elektro S-l
(selanjutnya disingl;at Fl'ESl) dtn ll,,rgraur $tudi
Teknik Eiektro'rika D-3 (sclanjutriya r!isirrrgkat
-l'EkaD3) merrrpakan cluu jenjang pre,rrdidika,n, yang
diselenggara-kan, di Jurusan Pr:nriidikan Teknik
Elekrro dan Elektronika, pada Faicultas Tekirik
Uni'rersitas Negeri Yog;,nkarta. Lullusar keduq
program studi iniadalah br:rturut-turut rsebagari sarjana
guru teknik ek,"ktro (me,ncaliup elelktronika)., dan
sebagai teknisi ahli rnadya elektronikn. Daiancrhal ini
diasurnsikan bahwa salah satu tugo$ lulu,sarn kedua
program siurii erat lerkait dengan masalah
pemel iharaan clan perbaikirn sistenr elektrc,nilca, yang
pada dasarnya acialah penguas aan trouhles hooti ng"
Guru teknik elektronika sebagai sal;atr sa.tu lulusan
PTESI, akan m€mpunyai lugas polcok menga{ar. Bila
bertugas sebagai pengajar dier haru:i mampu
mengajarkan tcori ataupun praktek trouble,s;ho'oting
secara langsung kepada para siswa Seh.olah
Menen gah Kej ur uan (selan j utnya d:isi nlgkat Slil,{ll).
Teknisi elektronika sebagai lulusan TEkaD.l, riapat
bekerja baik larrgsung attu tidek leurgsurrg setragai

teknisi pemeliharaan dan perbaikan sistem
elektronika. Secara langsung berarti akan terjun
menangani pekerjaan yang menyangh.rt
trcubleshooting.'Secara tidak langsung, misalnya
sebagai orang yang rneminnpin atau mengawasi
ienaga kerja dibawahnya yaitu montir elektronik
lulusan SMK.
Dengan rrremiliki kemampuar, troubieshooting yang
baik, rnaka mahasiswa calon gurrr teknik maupun
calon teknisi diharapkan dapat melakukan tugas
profesinya masing-masing dengan baik pula. Dengan
dcmikian maka sebagian tujuan pendidikan pada
kedua jenjang program studi di atas akan dapat
tercapai.
Tulisan ini diharapkan akan dapat
mengidentifikasikan beberapa faktor kemampuan
trouhleshooting elektionika. Dengan adanya
deskripsi herbagai faktor kemampuan yang terkait
dengan trouble'shooting, mai<a penyusunan bahan
perle.rliahan dan praktikum untuk matakuliah yang
reievan menjadi lebih mudatr dilakukan.

*) Dosen Juntsan Pendiditlan Teknik Elektronika FT WY
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Tujuan pendidikau
Tujuan prograrn studi PIESI adalerh untuk
menghasilkan lulusan sehagai calorr tenaga
kependidikan yarrg prroftsi,onal di spkolah m,ernengah

kejuruan, di pursrliklat atau; di pergururrn tinggi trnda
ttidang yang sesuai. Lulusiurr plrograrr! sludi 'T.EkaD3

adalah calon tenaga kerja pn:'ft:siontl (lthli Mardya) di
industri pada birlang kerja yang s{}suai. (I(urdkulum
FT 2000 )
Mengenai tujuan dibukanl,a progftm studi ll'ekra,D3,

dalam SK. Mendikkrud l{omor 2;86 / LI I 1997,
disebutkan bahwrr iulusannya
a. memiliki nilai dan sil<ap rnandirri dalam

meiaksanakarr tugas-tuga$nya, terulanna dalam
bidang pemeliharaan dr;nga.n be,4ieriornnn kepada
rnotto tepai u'aktu, tepat ukuran, ltsselaniitan dan
kesehatan keria ;

b. mampu msngoperasilan rle,rn rnellal;lrkan
pengujian / hrlibmsi se,derrhana terhrdap allat ukur
elektronika srlsuai dengan stanrlan dan peraturan
yang berlaku ;

c. mampu melalsanakan grerkerjaari 1rcrnasangan, dan
perbaikan peralatan, pengalr'asan (supervisi)
instrumentasi cian kenclali serta' komputer , baik
peiangkat keras maupun perangkal. lunak. sesuai
dengan standar yang berlakrr;

d. mampu mera:nciltg, merrealisasikan, rnenlguji dan
rnemodifikasi nancanga$ rangkaiur eleh:tronika
dan rancangrtn antar muka .konrputr:r, sesuai
dengan stand:rr yarrg berlaku;

e. marnpu mrr:nelapkan pengt:fuahrran tentang
elektrorrika slrta pengr:tahuan tr*ntang kr:rmputer
secara optimum cialarn instnrme'ntzuii dan kendali,
konnputer yang mengl;una-kan nrilkro kr:rmputer
sebagai pengendali utanla, merealirra;iken ,

menguji dan mernodifikasi. .

Lulusan prografft str,rdi T ElkaD3 allcan nrenduduki
posisi teknisi elektronik, .yang clalan Iilasiflkesi
Jabatan Indonesiir (1981) b,lrfungsi :

a. membantu pekerjaru p,enclitiair dan
pengembangan yang bt:rhu.bungan rlenglan sistem
peralatan listrik dan elel<tronik;

b. menyiapkan p,erkiraan tsrperinci rnengenaii jurnlah
dan biaya bahan .sr:rta tenaga ke;rjrar yang
diperlukan dalun pembuatnn dar pemasangan:

c. membantu ir€ngawas$n lteknik dalarn p+nrbuatan,
pemasangan dan peilggunaan , peftrr",/ailan. dair
perbaikan sistem peralatam listrilc dan ek:krfromik;

d. menerapkan pengetahuan terrtang tec'ni dan
prak*ek teknik listrilc dan elektronik untuk
merrahami rla.n rnenrecatikan marsa.larh yanlg tirrrbul
dalam pekerjaan

Dari uraian tr:ntang tu.juiur prendidi.knn tr;rseb,ut di
atas seSuai dengan asurnsi di depan, mal:a lulusan
program studi P'TESI ha'us menriliiki kemilm[luan
mangajarkan maleri trouble.shooting rtan mat,eri )rang
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terkait langsung, terutama kepada siswa SMK. Bagi
lulusan program studi TEkaD3 harus rnemiliki
kemampuan teknis pemeliharaan terutama materi
tentang troubleshooting dan materi yang terkait.

Dekripsi perkuliahen
Dalam kegiatan per'kuliahan , mahasiswa kedua :

program studi harus mendapatkan materi
troubleshooting dan materi lain yang relevan, sesuai
dengan tuj uan pendidikan masing-masing. Dalam
Kurikulurn FT 2000, untuk matakuliah Pemeliharaan
Perangkat Elektronika Kode: TKA 2342 belum ada
deskripsi matakuliahnya. Matakuliah ini terdiri dari 2
sks dan bersifat praktikum. Hal ini beraiti nrahasiswa
mendapatkan kegiatan praktikum |6 X 4jam selama
1 senrester. Menurut Praptono (1998) rumusan '

deskripsi singkai matakuliah, rannbu-ramburrya adalah
merupakan pernyataan yang mengandung
keseluruhan isi .matakuliah atau ra.ngkurrian pokok
dan sub-pokok batrasan.
Mataku I i ah Pemel i haraan Perangkat Elektroni ka pada
dasarnya sebagian besar adalah tcrdiri dari,,mateii
troubleshooting. ldentifikasi materi troublesho:oting
akan mencakup topik atau sub-topik yang bersifat
pokok-pokok saja yang. mencakup keseluruhan isi
materi perkuliahan. Berikut ini akan diuraikan teniang
kemarnpuan troubleshooting cian beberapa faktor
yang,ircrkait, yang dapai dipakai scbagai isi meteri
perkuiiahan tersebut tli atas.

.

Fsktor-fektor yang terkrit dengan kemampuan
iroubleshooting
Seorang tcknisi reparasi di lapangan akan rlihadapkan
pada berbagai jenis alat atau pesawat elektronika ,

yang tersusun dalam suatu' sistem eiektronika yang
kcrmpak. Sesuai dengan rancangan setiap sistem
teknik pada qmumnya, struktur sistem elektronika
digambarkan dalain bentuk gambar rangkaian (circuit
diagrcn ), tata letak komponen (compcnent la;; ctut).
Dari gambar-gambar , tersebut dapat diketahui
struktur, fungsi dan cara keda sistem peralatan
elektronika. Pertanyaan ysng pertama adalah
kemampuan apa sajakah yang harus dikuasai seorang
teknisi dalam memahami struktur, fungsi dan cara
kerja setiap peralatan elektronika yang dihadapi.
Bila teqiadi kerusakan komponen atau soldiran
komponen pada PCB, maka firngsi sistem rangkaian
elektronika dapat terganggu secara keseluruhan.
Untuk memahami struktur, fungsi dan cara kerja
sistern elektronika tersebut, dapat dipakai gambar
rangkaian elektronika ( electronic circuit ) sebagai
alat bantu, tanpa harus melihat langsung koniponen
sesungguhnya. Oleh karena itu gambar rangkaian
elektronika dapat dipakai sebagai alat bantu
melakukan troubleshmting. Pertanyaan yang kedua
adalah, kemampuan membaca gambar manakah yang
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dapat berfrrngsi untuk membantu merentr^rkErn ,ietak
kerusakan komponen yang terjadi.
Pengertian kenrampuan trouble,shaotin;g aclalah
merupakan peng;uasdan semua gejerla l"*ui.l,,* n*,rnungkin terjadi : ,eg hubrurngannla ,Cr,,g,on i"t"k
terjadinya kenrs;rkan kornponeii f,aila sunt-r, ,iuim
peralaian erekilronika.. pertarryaan 1a'g ketigar acrarah
&gm11nuan ap€ sajakah y,o,g Lu*s clitcuasa'i u""r"ngteknisi atas be,rbagai i,jul* penryimpan:garx 

- 

",.ukerusakan pada sistri, *lrlktronit., dr; b;;i;n ii"u
komponen manalcah torg r.l'Brrgolanri kr:rusr[uo, *rt,
bagair.nanakah imetode- rlan" pro,sedrur p.,n"*,uun
kerusakan yang d.iperkiraka,n tegaOi.
Menurut Duarte dan Duarte lteZf;, pencaria,n ,letakkerusakan dapat dilakukarr drng,,r, cara : s,igna!trlcing, test sigtal injection, uolargu ,rrorrorii"-nr,circuit resistanc,e testing dan cefitpon€nt tesfing.Dalam pencarian keru-s,akan clisini ,iiprrin*lnk:T.-rpuan p$ngukuran. per.tanyaan, yanll lleemrpar
adalah kemampuafl apa sajakah y.ng f,urui cli*rrasaiseorang teknisi dalam usaha 

- 
mJni:ntu,karr i.lit

Ftr*"n deng;an menggunakan bartuan a!;rt uknrr.
?gi ke_empat grertanyaan tersebut dli a:tat;, tt.p"t
diidentifikasikan falaor-faktor kernamrpuan perkokyalg yang har's dimiliki sEorang tlk,iri ialampekerjaannya. Iraktor_fakt:or trrrr-burt n,"ttipuli-,
kemampu an trou b les hgoting itu se;ndirl, k,,r,,,-*gru.n
membaca gamtrar dan ke,nannpuan mL,nggunajkan alatukur, yang akan diuraik.a. satu pe,rsatu dialvali
derigan pengertiaa mengeniii kemanrpurm alau abtlity,

Ker rrnpuan etlru abitity
Kemampu- 

"ru.L 
ahili$ nenurut pcr:clap.at L.,awlerdan Porrer (t96'7) yang.dikutip otetr er,lJ (ltb,

adalah merupakan kaikreristik in<ri.viJuai i"*,
ir,te! igens i, mant^, u I s ki I l, atau t rai ts,, yang rnerupakan
kekuatan potensiar pada diri seseorang unt'k bcrbuat
!-a1 sifatnya relatif stabir- Dari pencripat nt,eishmen
(1??!)- ..yang dikutip Brorvn tiS,eSI t.,*"*pu.i
didefinisikan sebagai lapalitas *o,rrr,-duri r.,r",r-r*gyang terkait dengan prrfcrrmans riari ln.rl,ogui
keter-ampilan a&ru. tugai. Istilah tr:rzunpil serrdiridiartikan sebagai eksprlsi r:uaritaiif dari pi,tril;;.'
Kemainpuan ini dihasilkri' dari gat,urgan u,.,t-"o
f3glanan dan pr:ngaiaman, Menunrt pr:ndap:rl Bnltus(1983)' pengaiama,n :nerupntsg pengptairuan(Powpdge) terrtang ket,:rarniilan (spJl.,) .yanc
dihasitkan, akibat dari roitrtiituiun'''runuiuni
seseorang dalanr suatu kegiatan. Ser;eortng ;,*;;belajar dari pengalama,nl bag,airmanalcafi ;;
memecahkan m;lsalah atilu rui,.lu*i taiuOir,y.
masalah - yang dihadapi. pengalam,rn " jG;
mengajarkan pa<la seseorang, bah,ra- kegiaian ;ff;membawa keberr'asi lan daranr menreroarh,k-ao,".*r.f,
selalu akan cenderung. diutang-uiang tieb,alifrnya
seseorang cenclerung tidalc mengulanlg p.,ngi"ta*un

yang tidak membawa hasil seperti yang diharapkan.
Dengan diulanginya kegiatan yang mrmba*u
keberhasilan daram memecartkan masarih, maka akan
terjadi peningkatan kemampuan seseorang dalam
memecahkan suatu rnasalah.
Untuk mengetahui sejauhmana kemampuan
seseorang peser.,a didik, Leighbody & Kidd (lb6g)
mengusulkan suatu perlormance tes, yang dapat
terdiri dari beberapa aspek sebagai berikut :

a. keterampilan menghasilkagr pekerjaan dengan
ukuran yang teliti,

b. keterampilan praklek menggunakan alat,c. keteranrpilan praktek menganalisis pekerjaan
sehingga malnpu membuat 

. urutan ping"4r"n
yang benar,

d. kecepatan praktek dalam mengedakan suatu
tugas,

e. kemarnpuan praLtek dalam membaca gambar,
{iagr4m atau simbul yang dihadapi. e -----

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa
kemampuan seseorang merupakan' poi.n.i 

-l**
terdiri dari kecakapan, pengetahuan dan t.t.r.*iit"n
untuk mengerjakan s"suatu aktivitas. frrn*'puu"dapat diukur {":rq* mengukur 

""j"k [;,
Qte do rm ance) melalui tes.

Kbmampuan T'roubleshooting
Troubleshooting.adaiah suatulroses penentuan apa
Iung nrenyebabkan sesuetu rangkaian tidak Aap'at
bekerja sebagaimana. mesrinya ( buban."t."f., lil?1.
Penciapat iain dari Duarte & Duarte 

'(1973),

rnengartika,: troubleshooting sebagai p"ri;;
!;o:nponen elel:rronika da-lam upaya r.aeneliti
pcnyebab terjadinya kesalatran op"rasl dari suatii
pesawat elekrronik. Ilveday (l9g6i berpendap"t, Uiiu
ter.iadi suatu kerusak-an pada salah ,"tu t orn;;;;"
laka operasi rangkaian akan turun secara drastis.
Komponen y?ng rusak selalu memberitan ;;,;tertentu yang dapat diamati dengan alat ukur.
Dengan demikian- yang dim-aksud kemampuan
troubleshoot'ng adalah [ecakapan, pengetahuan danrererampilan seseorang tentang aspek-aspek vansdiperlukan untuk meicari Irti* i..rJ;; ffi;menjad! penyebab- terjadinya kesalahan operasi ,*;
sistem peralatan elektionika.
Dalam proseli Eoubleshooting , diperlukan
pengetahuan tentang :

a. cara kerja alat yang direparasi dalam keadaan
n0rmal , \b. cara kerja setiap komponen rlalam rangkaian,c. ll8eunaan alat ukur atau alat L, lOuarte&Duarte,l97J).

Untuk reparasi radio dan televisi dari pendapat
fomeroy et.al.(1974), seorang teknisi harus ,r*ifiti
kemamptan:
a. menggunakan handtools,
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b. membaca darr menerjenrahkan ganrbar cl.nn data
teknik sepefii buku petunjuk maupu:n munual data
komponen,

c. menggunakan, alat ukur / alat tes,
d. mengevaluasi hasil penlgukuran,/ pcngetesnn,
e. menalair da.n nrenglritu:ng biaya repnrasi, dan
f. menjaga trubungan baik rlengan peln,nggan.
Sedangkan untul; dapat melakukarr rcpnrasi,, telurisi
radio dan televisi harus herb,ekal perrge&rhuran dan
keterampilan, yalrg nrenurut Euban et.al.(l 981t,p terdiri
dari :

a. mengetahui bahan dan kornponr:n selta ha:ncJtools
yang dibutuhlan,

b. mengetahui alat ukur / alat tes yanlE diperlurkarr,
c. mengetahui prosedur untuk nrencarii letak

kerusakan,
d. kemampuan diagnosri , yaitu llem:unpuan untuk

rnengenal sennua gejala, kerusaka:n ;yang; rnungkin
terjacii, dan nlerenciln&kan tindakirn urntuk
mereparasinyrr.

Dalam melakukan kegiatan rnencari letak kr:salahan
pada peralatan elektronikq pada unrumnya ditrakukan
clengarr cara ata:u metodr: tertentu yang disebut
metode troubleshaofrh& iDal4rn hai ini Durarte &
Duarte (1973) inaupun Herrick (1979) rnenycbutkan
bet'erapa metode, yaitu :

a. metode signa,L tracing,
b. signal injection tesi ,
c. voltage meqsureiEent ,

d. circuit resistaftce test,itrg , metorle e,onponent
testing,

e. signal subsiit'ltiun,
f. semiconductor device fa:sfing, dan
g. gain measurc,ment,
MetoCe troublethooting :/ang diliernlban$lon oleh
Loveday ( 1986)' mendasarkarr pellertrian keiruserkan
yang diperkirakan terjadi pada blok, tercliri empat
metode yaitu :

a. metode masukan menuju keluaran,
b. metode keluzuan menujrr masukm.,
c. nretode acak, dan
d. metode split afrau dipecrrh dua.
Pengertian kemampuan tnrubleshooting ini rnerdadi
lebih lengkap lqgi yaitu : kecalopan, peng,etarhuan
dan keterampilan sescorang, tentang berbargai rlpek
yang diperlukan untuk rnericari letzk kerusakm yang
menjadi penyebab terjadinya kesaltrhan opr:rami nuatu
sistem' peralatan elektrcinjika" Adap'rm aspe,lk-ruvpek

tersebut adalah i .
a. Cara kerja peralatan eleklronilia clalarn kondisi

normal ,
b. Cara kerja kcrrrponen dalarrr ranl$;idan ,

c, Metode pencarian kerusakan,
C. Prosbdur penr;arian kenrsakan , darr
e. Pengetahuan tontang gqiala kerusnkiul (tympto'us)
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Kernahrpuan Mcmbacq Gembar
Yang dimaksud gambar dalam uraian ini adalah
gambar yang digunakan dalam menyelesaikau
pekerjaan tenrtama pemeliharaan dan reparasi.
Pengertian gambar di sini adalah gambar elektronika (
electronic drawing ). Beberapa jenis gambar
elektrorrika oleh Doan (1985) dibedakan menjadi :

gambar simbol, gambar blok, gambar simbol logika,
gambar skema , gambar piktorial dan gambar
perkawatan.
Gambar blok, adalah gambar yang berbentuk kotak (
block diagrctm ) yang dipakai untuk
meny'ederhanakan penggambaran rangkaian yang
kompleks atau rumit. Sedangkan gambar skematik
(schematie diagram), atau gambai rangkaian ( circuit
diagram ) , merupakan garnbar yang berisi rangkaian
elektronika dalacn bentuk simbol-simbol, dan
menggannbarkan struktur pesawat dalain bentuk
rangkaian symbol komponen penyusunnya.
Gambar perkarvatan atau wiring diagram, adalah
gamtrar yang dipakai untuk menunjukkan hubungan
perkawatan antara satu bagian ke bagian lain atau
antar blok dalam suatu pesawat. Gambar tata letak
komponen pada PCB atau PCB layout , juga
merupakan gambar penting yang harus ditcuasai oleh
seorang teknisi. Karena pada umumnya tata letak
komponen acia di PCB, maka kemampuan membaca
tata letak komponen ini sangat penting dikuasai. Data
lain yang menyertai gambar rangkaian seperti banyak
drjunpai pada bukir manual, adalah daftar kcmponen
atau part iist.
Disinyalir cleh Nolker dan Schoerrfeidt (1983),
bahwa paCa urnumnya di sekolah teknik alokasi
wakilu yang dipr:rlukan untuk memperolch kualifikasi
" kemampuan membaca gambar tcknik" ternyata
lebih sedikit dibandingkan dengan kuaiifikasi
"kernampu3n nnembuat gambar inenur.rt aturan
gambar formal". Akibatnya kemampuan membaca
gambar teknik para teknisi sebagai lulusan sekolah
teknik tersebut menjadi kurang memadai.
Kemampuan rnembaca gambar adalah keca!<apan,

pengetahuan dan keterampilan seseorang tentang
beberapa aspek gambar teknik elektronika
maupun data teknik yang diperlukan, dalam
hubungannya dengan kegiatan menentukan letak
kerusakan komponen dari suatu sistem peralatan
eiektronika yang mengalami kesalahan operasi.
Beberapa aspek tersebut meliputi :

a. identikasi:ienis gambar teknik elektronika , ,

b. menguasai simbol-simbol yang berlaku ,.

c, identifikasi:,rkomponen, rangkaian, blok maupun
rangkaian sistem peralatan elektionika , fungsi
dan cara kerja masing-masing , ;

d. mernbuat gembar dalam bentuk sketsa,
e, bisa menggunakan isi manual komponen

(vademecuum)
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f. melacak garnbar tatr letak kompontln dan

mencocokkanr dengan y,ang ada rtiPCB.

Kemamposn Vlrenggunnken .Alrt Ul<ur
Yang dimaksud dengan a.lart ukur adalth suirtu aiat
yang berfungsi ,unttlk meritentukan, rrillai trtar,r hrarga

suatu kuantitas al au varia,bcl (Coopx:r,19)78)' l\{enurut
pendapat Wasito (i985) )'ang perlu di;perhal;ikan

adalah cara-caftI penggunnan yang ben.ar dulam
melakukan pen3;ukuran. Dari Bulban et.tl (lJ)87),
menambahkan ;rcnting1tya. prosedur tertt:ntfu yang

harus dilakukan pada peng-gunaan alat ukur, l'endapat
lainnya seperti $apiie darn Nishino Qlr79),
menyatakan bith'ra selain perrgr:tahr"ran dan
keterampilan tirlak kralah irentingnyir penlguasaan

dalanr rnenerjemahkarr data. a.tau has;il pengttkruran.

Dalam penelitien Survey Potensi Jcsa l.ndustri Sr;rvis

Elektronika di Dry oleh F'atchi dkk, (1995), dengan

sejumlah 55 br:ng!,rel se,ivis elektronikn sebragai

samplc, diieneukan p€nggunaan alat ukrrr dari
berbagai jenis yaitu : rn.ultiineter (10096), signal
inj ector (47,20961, CRO(20,00%o) dan AFG ( I t5,367o).

Mengingat ke1;iatan utanta jasa reparasi inlinya
adalarr troub:lesliooling, tnaka p(rranan alat ukur
sangat penting. Terbukti dari hasil penrditian ini
l00o/omembutuh,kan ntulti.meter. ldungkir' karena

multimeter dapa*. berfungsi sebagai alat ukrrr rJan alat
tes sekaligus. Implikasi penelitian ini aclalrrh, bahwa
kegiatan troubleshaoting' rvat hubungarmJ/a detngan

penggunaan aiat rrkur.
Pengeriian kemrimpuan rmerrggurn!'.an a.lat ukur,
dengan dernikiaq dapat dideskripsika,r scbagai,
kscakapan" pengetahuan dur keterarnpilrrn dnlam
berbagai aspek penggutraan alat ukur dalam
hubungannya dengan penentuan letr:ft ke:rusakan

kornponen Cari p,:raiatan elektronikrr )'ang rlen'ga! ami
kesalahan operar;i. Bebertrpa aspek yang terca.kup

dalam kemampu;rn menggqnakan rrlat ukur adalah

sebagai berikut :

a. identifikasi j,:nis alat ukur atrru alat tr:s yang
dipakai ,

b. prosedur pengop€rasiar: alat ukur atau :tlat tes
yang benar,

c. ketelitian petnbacaan sl:,ala dan angkLl pada

display,
d. cir6:Gar8 petrgukuran yang b,enar ( ternasuk

saveU),
ketelitian penr:atatan dat;a hssil pengukuran ,

penedemahan rekaman rlata pr:ngukurrn secara
benar, dan

g. pemahaman is;i buku ma,nual alal:uhlr / llail terii.

Kesimpulan
Dari uraian identifrlasi firkton-faktor penrlinig yang
terkait dengrn kernarn'puan troublesl\ooting
elektronika yang telah diuraikan diatui , maka polmk-

pokolc isi materi perkuliatran dari matakuliah

Pemetiharaan Perangkat Elelctronika adalah sebagai

berikut:
Kema mpu sn trou bles hooting
Aspek-aspek yang tereakup dalarn kemampuan
troubleshootingini adalah :

a.Cara kerja peralatan elektronika dalam kondisi
normal ,

b. Cara kerja komponen dalam rangkaian ,

c. Metode pencarian kerusakan ,

d. Prosedur pencarian kerusakan , dan

e. Pengetahuan tentang gejala kerusakan ( sympt,oms )

Kemampugn membaca gambar
Aspek-aspek yang tercakup dalam kemampuan
membaca gambar m6liputi :

a. identitikasi jenis gambar teknik elektronika ,

b. mengua*sai sirnbol-simbol yang berlaku ,

c. identifikasi kornponen, rangkaian, blok maupun

rangkaian sistem peralatan elektronika , fungsi
dan cara ker.ia masing-masing ,

d. membuat gambar dalam bentuk sketsa ,

e. bisa menggunakan isi manual komponen
(vademecuun)

f" melacak gambar taia letak komponen dan
mencocokkan dengan yang ada di PCB.

Kemanrpuan menggunakan eiat ukur
Aspek-a:spek yang tercakup dalam kemampuan
rnenggunakan alat ukur adalah :

a. identifikasi jenis alat ukur atau alat tes yang dipakai
b. prosedur pcngoperasian atat ukur atau alat tes yarrg

benar,
c. ketelitian pembacaan skaia dan angka pada displq
d. cam-cara pengukuran yang benar (termasuk sarcfJ)
e. ketelitian pencatatan data hasil pengukuran ,

f. penerjemahan rekaman data pengukurarr secara

benar, dan
g. pemahaman isi buku nranual alat ukur / alat tes.

Saran
Dengan tersedianya uraian yang terpgrinci tentang
berbagai faktor dan asp€k yang terkait dengan

kemampuan troubleshooting, maka penyusunan

deskripsi perkuliairan dan pralc,ik-um rnata, klliah
Pemel iharaan Perangkat Elektronift a dapat dilakukan,
dengan mernperhatikan beberapa hal sbbagai berikul,;.
l. Untuk memiliki kemampuan troubleshootiyg,

nnahesiswa juga diberi semacam teori kerja (slrcp

tal&) sebelum melakukan praktikum. Materi yang
diberikan adalah : berbagai metode
troubleshooting, yang dikembangkan
l,oveday(1986) dan Duarte&Duarte (i973).
Prosedur troubleshooting. Berbagai gejala
kerusakan alau symptom.

e.
f.
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2. Untuk merniliki kemanlpruan rnemtraca ganrbar,
praktikum y,rng berisi latihan m,crnbaca-gambar
rangkaian pesawat elektr,onilca ,tJflnntu,
pembagian t'tok-blok :nrngkaiarn. IUenrburrirt sikets
dan melacai< komporrcn sertr rnngkaiirrn dari
suatu blok nrngkaian, p,ad,a sebuah fpCb" h,[ellcak
dan membaca gambar pada sebruah fl&truflfl.

3. Untuk nremiliki kernanl.puan'tn€nggutlaiir:an alat
ukur, perhr latiharr i,ang cukup dalam
menggunakan multinr,eter untuk lrcrtragriri .lenis
pengukurarr, seperti prlngukuram tegangar;n, arus,
tahanan, kapasitmsi derrrr kontinyruitas. Juga untuk
pengetesan kornpronen baik aktiip atau pas;ip. Alat
ukur atau aiat tes yrmg lain sreperti; : signal
injector, CIIO, AF'G,. Mamlru merrgl;uniakan
manual alat-;rlet ukur. N4ernbaca rikala,, nrenaksii
dan mencirtirt dengan teliti irar;i! pengukuran.
Menafsirkan hasil psrigukuran tegangan titik
pengukuran, sehingga ,Jiketah,ui eda atarr tidak
adanya kerusakan.
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