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12.1. Car audio 
12.1.1. Pendahuluan 

Perangkat hiburan berupa home theater mungkin bagi kebanyakan 
orang sudah menikmati dan dapat menilai kualitasnya. Menikmati film 
ataupun musik dengan kualitas setara dengan yang ada di gedung 
bioskop, mampu memberikan suatu nilai kepuasan tersendiri. Namun, 
jika hal itu dinikmati dalam mobil, akan lain lagi ceritanya. 
Diawali tahun 1983 Zed audio merupakan perusahaan pertama kali yang 
membuat penguat mobil 200 watt per kanal. Speaker pertama kali 
digunakan dari home audio yang ada dalam  pasaran professional 
diinstall sederhana pada kendaraan. Bagaimanapun, ini tidak cocok 
untuk temperatur ekstrim  dan getaran yang  normal suatu mobil. 
Pengarah  dimodifikasi dan dikembangkan untuk mengatasi faktor ini.  

Persaingan car audio dimulai sejak awal tahun 1980 setelah 
ditemukan instalasi yang paling keras. Misal tahun 1985 Wayne Harris 
terkenal memodifikasi Cadillac Hearse 3 fitur subwoofer 24 inchi sebaik 
seperti 8 subwoofer 12 inchi. Awalnya sedikit pertimbangan diberikan 
untuk kualitas suara, namun pada awal tahun 1990 beberapa organisasi 
termasuk di dalamnya IASCA, mengawali persaingan car audio 
difokuskan pada kualitas suara. Terdapat dua gaya SPL dibandingkan 
kualitas suara, satu sama lain hamper menjadi ekslusif. Persaingan 
dalam hal kenyaringan dikenal sebagai dB drag racing. Sekarang 
MEASQ mengantarkan persaingan kualitas suara secara nasional di 
Australia.  

Keberhasilan home theater sebagai hiburan rumah telah 
mengimbas pada dunia modifikasi mobil, dalam hal ini sistem audio dan 
video mobil sehingga mencuatlah sebuah tren yang bernama car theatre 
atau car audio video atau kadang disebut juga in car entertainment. 
Konsepnya, tentu berbeda dengan sistem audio dan video biasa, meski 
kualitas suara serta display gambar sama-sama diaplikasi. Perbedaan 
yang paling mendasar adalah dengan hadirnya speaker khusus yang 
disebut center channel speaker untuk ditempatkan di bagian depan 
tengah yang memang tidak dipakai dalam tatanan SQ (sound quality) 
dan SPL (sound pressure level). Dalam sebuah sistem car audio video 
yang dicari adalah suatu suara yang bisa menghasilkan berbagai efek 
suara, seperti staging (efek panggung), maging, surround, ambience, 
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serta akurasi suara yang baik. Sistem surround termasuk salah satu 
yang paling dititik beratkan, di mana dewasa ini dikenal beberapa sistem  
surround, di antaranya Dolby Digital, THX, DTS 5.1, serta yang 
tercanggih DTSES. Surround DTS 5.1 merupakan yang paling banyak 
dipakai saat ini. Tak beda dengan sistem home theater DTS 5.1 
merupakan sistem surround dengan output berbeda-beda untuk setiap 
kanalnya. Jadi terdapat 5 kanal keluaran yang berbeda. Surround DTS 
5.1 sendiri dihasilkan oleh sebuah processor DTS 5.1 yang terdapat 
pada main unit DVDDTS. Contohnya, Pioneer AVH P7550 DVD dan 
Clarion VRX935 DVD, yang merupakan main unit berupa indash TV 
monitor dengan dilengkapi processor DTS 5.1 berikut kelengkapan 
player DVD, VCD, MP3, CD-RW, CD, dan radio. Jika main unit bukan 
sebuah DVD DTS, keluarannya akan memakai Dolby Digital atau Virtual 
Surround 5.1. Namun, menurut Erwin Kosasih dari rumah audio Radius 
Mobile Works Bandung, jika main unit berupa DVD biasa yang berarti 
belum memiliki format dts, sebuah processor DTS 5.1 bisa dicangkokkan 
untuk menghasilkan surround DTS 5.1 tersebut. 
Kebutuhan sebuah sistem car theatre meliputi: 
• sebuah main unit DVD  
• satu set speaker depan yang terdiri dari mid bass 6 inci dan 

sepasang tweeter  
• satu set speaker belakang coaxial (sesumbu) atau terpisah,  

berukuran 5 atau 6 inci. 
• satu unit centre channel 
• satu atau dua unit subwoofer 
• satu atau dua unit power amplifier yang sudah mendukung sistem 

surround DTS 5.1 
• beberapa TV monitor. 
Dan yang paling penting tentu pemasangan dan penempatan dari 
perangkat-perangkat tersebut, karena berbeda dengan penempatan 
untuk sistem SQ dan SPL. Centre channel bisa ditempatkan di atas 
dashboard atau di atas TV monitor. Dan untuk speaker depan bisa 
dipasang pada panel pintu bagian paling depan atas. Sementara untuk 
speaker belakang, sudut paling atas di bagian mobil bisa jadi pilihan. 

Khusus untuk subwoofer, bagian depan kabin mobil merupakan 
tempat yang paling ideal. Namun, sehubungan dengan penempatan di 
bagian tersebut cukup menyulitkan, maka menempatkan subwoofer di 
bagian belakang mobil kerap menjadi pilihan yang sulit untuk ditolak lagi. 
Pemasangan benar menjadi keutamaan agar subwoofer di belakang 
tidak menjadi masalah.    
Penggunaan TV monitor, hendaknya cukup dipakai beberapa saja 
disesuaikan dengan kebutuhan. Begitu pula dengan pemakaian power 
amplifier dan subwoofer. Cukup masing-masing satu unit. Asalkan 
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Gambar 12-1. Head Unit 

      
Gambar 12-2.  Speaker mobil 

 

sanggup mendukung dan memenuhi kebutuhan, efisiensi ruang mobil 
akan lebih mudah diwujudkan. Selain itu, dalam segi pemeliharaan, 
jumlah perangkat yang lebih sedikit tentu perawatannya akan lebih 
efektif. Lebih lanjut dipaparkan di bawah ini.  
 
12.1.2. Komponen Car Audio 
12.1.2.1. Head Unit 
Head unit produksi Panasonic merupakan kombinasi radio, CD dan MP3. 
Peralatan audio yang sangat umum adalah radio/tape player / CD player / 
DVD player yang secara umum diuraikan sebagai Head unit, juga 
dinamakan head deck.  
Sekarang telah dikembangkan teknologi head unit ditambahkan CD 
player dengan MP3, Ogg WMA, AAC dan dukungan USB, Bluetooth 
serta Wi-Fi.  Mobil modern kebanyakan mempuntai CD player dan 
beberapa mempunyai pilihan untuk CD cahnger, yang dapat dipasang 
disc ganda  juga dalam head unit itu 
sendiri atau terpisah ditempatkan 
dalam konsol.  
Bahkan terakhir telah ditambahkan 
DVD player dan layar LCD. Layar 
LCD juga diintegrasikan ke dalam 
onstrumen konsol. DVD head unit 
mengumpankan video keluaran ke 
dalam peraga yang dipasang secara 
terpisah atau ditempatkan ke dalam 
sandaran untuk dilihat penumpang di 
belakang. Layar video dapat juga 
menunjukan keluaran video dari 
komponen lain seperti system navigasi, game konsol atau kamera parkir 
yang dapat secara otomatis diaktifkan bila mobil bergerak mundur. 
Head unit pada umumnya menawarkan beberapa cross over (audio 
cross over) dan equalization. Pada umumnya meliputi equalizer 
parametric dan atau grafis. Cross over biasanya menggunakan filter 
pelewat frekuensi tinggi dan frekuensi rendah hanya mengirimkan 
cakupan frekuensi tertentu ke 
komponen tertentu. Filter subsonic 
umumnya menangani penguat yang 
bukan head unit.  
 
12.1.2.2. Speaker 

Speaker mobil pada umumnya 
ditempatkan di pintu dan rak bagasi 
dibagasi mobil sedan modern. 
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Persaingan system stereo sering menempatkan speaker di kick panel 
enclosure, memungkinkan untuk pengarah yang luas dan penempatan 
pengarah yang lebih baik.Sebelum radio stereo dikenalkan, kebanyakan 
speaker ditempatkan ditengah dashboard melalui lubang kea rah depan 
windshield.    

Ukuran speaker mobil  pada umumnya dalam cakupan antara 4 
inchi dan 12 inchi,  juga dalam ada bentuk non lingkaran ukuran 6 X 9, 
dengan impedansi kebanyakan untuk speaker mobil 4 ohm. Rating daya 
speaker biasanya antara 35 watt (keluaran head unit pada umumnya) 
hingga 250 watt.  Sistem audio kualitas tinggi sekarang ini meliputi 
komponen speaker meliputi seperangkat tweeter (frekuensi tinggi), 
midrange (frekuensi menengah) dan woofer (frekuensi rendah) diinstall 
untuk bass dan sub bass (frekuensi ultra rendah), yang lebih terasa 
dalam pendengaran tergantung dari bagian frekuensi. Sistem cross over 
dapat berupa jarinan cross over aktip dan pasip.  Cross over elektronik 
aktip sinyal sebelum dikirim ke amplifier dibagi untuk  diberikan pada 
kanal amplifier   setiap pengarah individu dalam komponen system. 
Sedangkan dalam jaringan cross over pasip  sinyal dibagi setelah 
dikuatkan, memungkinkan untuk    melakukan pengaturan beberapa 
speaker dengan menggunakan satu kanal.   

Sistem   saluran 5.1 bahkan 7.1 kanal suara surround, sebaik 
seperti THX II bersertifikat, sekarang diintegrasikan ke dalam beberapa 
mobil dengan kedua penggemar aftermarket dan pabrikan itu sendiri. 
Sistem meliputi speaker surround komplemen penuh dari depan kiri, 
kanan dan speaker tengah panjang dengan belakang kanan dan kiri 
(system speaker sirround 7.1 meliputi sisi kanan dan kiri) sepanjang 
dengan prosessor suara digital. Sehingga memungkinkan 
mengembalikan mobil ke dalam pemutaran teater virtual. Ini bertambah 
popular dengan  adanya SACD dan DVD audio berisi musik dikodekan 
dalam 5.1.   

12.1.2.3. Amplifiers 

 
 Gambar12-3.  Penguat Mobil                  Gambar 12-4. A car audio amplifier 
Blaupunkt Class T amplifier 
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Gambar 12-5.   Pemasangan    
                         Subwoofer 

Amplifier audio  mobil  digunakan untuk memberi power ekstra pada 
speaker dalam sistem yang membutuhkan power lebih dari pada yang 
dapat dihasilkan unit stereo atau head unit. Amplifier kebanyakan 
menggunakan juga  subwoofer.  Sekarang terdapat pilihan merk dan 
harga yang tak terbilang banyaknya. Amplifier yang paling umum adalah 
satu kanal (mono-block) atau 2 dan 4 kanal.  Beberapa merk terkenal 
dari car audio amplifier adalah Pioneer, Kicker, MTX, Sundown Audio, 
RD Audio, Incriminator Audio, Digital Design (DD), US Amp, JL Audio 
dan Rockford Fosgate.   

Amplifier diklasifikasi dalam klas D, kelas A, Klas A/B, kelas C 
dan beberapa variasi pada kelas D seperti kelas X, kelas TX. Klasifikasi 
didasarkan pada proporsi bentuk gelombang masukan dan keluaran 
yang sebanding dengan daya. Banyak amplifier mengklaim 3000 watt, 
namun hanya mempunyai sekering 140 amper. Untuk 3000 watt 
membutuhkan sekering sekitar 200 amper, namun ini dengan 
mempetimbangkan efisiensi 100%. Tidak ada penguat di pasaran 
mempunyai efisiensi 100%, kebanyakan kelas D mono block dengan 
efisiensi 60% - 90% tergantung pada impedansi speaker. Pada 
umumnya amper sekring dikalikan 10 untuk mendapatkan watt tegangan.  
Formula yang benar untuk perhitungan sekring adalah FuseRating *   
14,4 * Efifiensi dimana rating sekring dalam amper, 14,4 adalah muatan 
tegangan normal mobil dan efisiensi nilai efisiensi penguat. 
 
12.1.2.4. Subwoofers 
Merk subwoofer sama luasnya seperti car audio yang lain. Ukuran pada 
umumnya dari 8” hingga 18” untuk produk tertentu bisa mencapai 21” 
(incriminator Audio 21” Death Penalty Sub) dan 34” (Audiobahn’ 34”sub). 
Cakupan harga dari 20$ merk seperti Soundstorm, Lightning Audio, 
Audio dan Boss sampai 3000$ untuk merk AudioPulse LMT.  
Subwoofer mempunyai kumparan 
voice tunggal, dual atau quad dan 
mempunyai resistansi dalam ohm, 
secara umum kebanyakan beban 
kumparan voice adalah 0,7 ; 1; 1,4 ; 
2 ; 2,4 ; dan 4 ohm. Nama merk 
terkenal yang menghasilkan 
subwoofer sekarang ini adalah :  
Rockford Fosgate, JL Audio, MTX 
Audio, Pioneer, Incriminator Audio, 
Kicker, MA Audio, RE Audio, 
Sundown Audio, Fi Car Audio, 
AudioPulse, and Memphis Car 
Audio. Setiap perusahaan 
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Gambar 12-6  Kombinasi Subwoofer 
dan Amplifier  

 

 
Gambar 12-7  Pemasangan sound sistem 

mobil 

menawarkan elemen designya sendiri yang unik, kemampuan 
menghandel daya, perwajahan. Keputusan apa yang benar tergantung 
seberapa keras yang diinginkan, mendengarkan music dan tentunya 
batasan harga. 
 
12.1.2.5. Dasar Kombinasi Sub dan Amplifier 
Kompatibilitas amplifier dan sub sangat penting jika tidak akan 
mengakibatkan penurunan atau tidak akan dapat digunakan salah satu 
dari keduanya. Amplifier dan sub dapat dipilih kduanya  pada waktu yang 
sama untuk menghidari ketidak cocokan antara keduanya, tetapi jika 
telah mempunyai salah satu di rumah kemudian cari di intrenet untuk 

menemukan salah satu yang 
terbaik. Sub terdapat dua pilihan 
utama  kumparan voice tunggal dan 
kumparan voice ganda yang 
memberi lebih pilihan untuk 

pengawatan. Oleh karena  mencapai  
hasil sempurna dan mampu 
mengelluarkan daya yang tidak 
masu akal.  

Kebanyakan dalam pembelian amplifier memilih hanya 
mempertimbangkan seberapa besar daya yang dibutuhkan subwoofer. 
Ketika diputuskan perlu pertimbangan  factor kesesuaian  kompatibilitas  
sebaik seperti yang dikehendaki.  Amplifier mono atau dua kanal 
merupakan pilihan dalam katagori pertimbangan. Umumnya ada empat 
kombinasi subwoofer akan didiskusi lebih lanjut. Setiap kombinasi akan 
diingat sebagai bekal pemilihan jenis amplifier yang tepat.  

o  Kumparan Voice Tunggal  4-ohm : 
Sebagaimana kumparan voice tunggal mempunyai pengawatan 
pemasangan kawat lebih sedikit sehingga ringkas, sederhana dan 
murah. Tidak terlalu banyak mengambil ruang dengan hasil besar. 
Kumparan voice dengan sempurna kompatibel dengan penguat dua 
kanal seperti bekerja dengan 4 ohm. Yakinkan tidak menggunakan 
amplifier mono sebaik dengan kurang dari 4 ohm. 
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Gambar  12-8. Speaker pyle  

Gambar 12-9. Sound system 

o Satu Kumparan voice rangkap 4 ohm (One 4-ohm dual voice coil) 
Kumparan voice rangkap sebagaimana telah disebutkan di awal 
dikawatkan dengan berbagai cara lebih mudah yang juga 
menghasilkan kinerja dan penanganan daya besar, Kebanyakan dari 
kumparan voice rangkap sangat ringkas. Amplifier mono yang 
dibangun untuk  pemakaian impedansi lebih rendah dan 
menghasilkan daya besar  ideal dengan jenis kumparan voice ini.  

o Dua Kumparan Voice Tunggal 4 ohm 
Untuk menghasilkan  ketat dan akurat dapat digunakan dua 
subwoofer pemukul lebih keras. Ini mungkin mengambil ruangan 
lebih besar namun tergantung prioritas bass lebih atau ruang ?. 
Amplifier mono sempurna untuk katagori ini daya dan unjuk kerja 
lebih dari yang diharapkan.  

o Dua kumparan voice rangkap 4 
ohm 
Kumparan voice rangkap 
menyediakan berbagai 
pengawatan memberi 
fleksibilitas dan kenyamanan. 
Penguat dua kanal merupakan 
pilihan yang tepat untuk 
menghasilkan bass yang 
berdaya penuh.  

Kombinasi  tersebut di atas adalah 
dasar dan umum. Dapat dicari 
kombinasi lebih jika ingin mencoba 
dan memperoleh yang diinginkan.   
12.1.2.5. Panduan Memudahkan Instalasi Speaker  

Speaker merupakan jawaban sempurna untuk orang yang 

mengandalkan keluaran terbaik dari mobilnya. Ini penting untuk 

pemuataran music yang keras, namun harus diyakini masih dapat 

dipahami apa yang sedang dikatakan dan berasal dari komponen 

speaker yang mana.                              

Sebelum berbicara bagaimana mengambil 

dalam komponen speaker, terlebih dahulu 

harus mengetahui apa itu dan apa yang 

dikerjakan. Komponen speaker adalah 

sebuah speaker yang biasanya berasal 

dari dua bagian. Bagian tersebut biasanya 

speaker bass dan tweeter.  
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Gambar 12-10. Speaker  dan cross over 

 
Gambar 12-11. Instalasi sound sistem 

Speaker bass tentunya speaker yang mengambil suara keras seperti 
bass. Tweeter merupakan bagian speaker yang biasanya mengambil 
bunyi suara.   

Kapan saja memperhatikan speaker, kebanyakan speaker 
mengeluarkan tweeter dari dalam.  Bila diperhatikan speaker biasanya 
terdapat menonjol ditengah ini adalah tweeter. Tweeer merupakan 
komponen speaker  yang penempatannya tidak seperti kebanyakan 
speaker. Cara penempatan tweeter bebas  dimanapun yang diinginkan.  
Bila diamati secara seksama 
tentang komponen speaker adalah 
fakta bahwa bass tidaklah akan 
menyatu dengan tweeter, sebab 
keduanya tidaklah terpasang 
bersama. Pada umumnya masih 
akan menaruh speaker bass 
dalam titik perkiraan yang sama 
dengan keluar. Sekarang dengan 
tweeter, dapat ditempatkan 
dimana saja. Tempat yang terbaik 
untuk menempatkannya adalah 
dekat kepala. Tweeter tidak harus 
dikeraskan terlalu nyaring, 
sehingga dapat mendengar apa 
yang orang katakana dengan jelas.  Makin keras tweeter, akan semakin 
lucu terdengar suara orang-orang. Itulah mengapa harus dicoba dijaga 
pelan.  
Tidak ada batasan cara penempatan speaker dalam mobil. Kapanpun 
speaker-speaker tersebut dapat ditempatkan dimana saja yang 
dinginkan, dan dapa dipindahkan jika kemudian berubah pikiran. 
Terdapat cara yang berbeda untuk memasang tweeter, namun biasanya 
komponen speaker  bersifat pemakaian pribadi.  Ini sangat penting bagi 
banyak orang untuk menggunakan speaker sesuai yang diinginkan 
dalam mobil.  Siapapun pengguna, speaker inilah yang memberi  suara 
yang keras apapun musik yang 
sedang dimainkan.    
  
12.1.2.6. Capacitor  
Capacitor  digunakan untuk 
menyimpan energy amplifier. 
Kapasitor mempunyai ukuran 
yangberbeda-beda dalam cakupan 
dari 0,5 Farad sampai di atas 100.  
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 Gambar 12-12. Pameran audio mobil  

 
 

 

 
Gambar 12-13. Pemasangan sistem 

 

12.1.3. Pameran Audio Mobil 

Published by Car Audio 
Blogger  
Alasan yang mendasari 
ketenaran  audio  mobil, di 
seluruh dunia, adalah 
tersedianya peluang untuk 
berbagi cinta dan minat 
akan mobil, bersaing 
dengan penggemar audio 
mobil lain  dan untuk 
memenangkan  hadiah dan 
penghargaan. USA and 
Canada.banyak 
diselenggarakan pameran 
audio mobil di banyak 

negara berkembang, terutama 
kanada Amerika.  
Sekarang ini Amerika 
mempunyai sejumlah 
organisasi yang mengatur 
pameran audio mobil untuk 
warga asing maupun Amerika. 
Organisasi ini yang menjadi 
tuan rumah kompetisi audio 
mobil dalam berbagai katagori 
yang terbuka untuk anggota 
organisasi berbagai negara. 
IASCA, USACI dan DB Drag 
Racing merupakan beberapa organisasi terkenal yang 
menyelenggarakan pameran audio mobil di Amerika.  
Pameran audio mobil adalah salah satu  macam peristiwa yang paling 
menyenangkan bagi penggemar audio mobil. Ini menunjukkan 
penggembar mobil dari latar belakang social dan etnik bersama-sama 
berbagi ketertarikan dan pengalamannya tentang sistem audio mobil.    
Pameran audio diselenggarakan oleh berbagai organisasi yang bekerja 
dalam lokasi gegrafis yang berbeda.  Organisasi memperbaharui 
keanggotaannya pada pameran adio mobil yang akan datang, 
persaingan dan hadiah  di batasi pada peristiwa dan produk audio mobil 
baru yang tersedia.  IASCA merupakan organisasi audio mobil yang 
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Gambar 12-14. Persiapan pameran audio     

mobil  

 
 

Gambar 12-15. Hasil instalasi audio mobil 

mendasarkan status Florida AS , bersikap terbuka keanggotaannya untuk 
orang-orang dari 26 negara yang berada di seberang bol bumi.  
IASCA adalah suatu organisasi audio [kereta;mobil] mendasarkan status 
AS Florida. [Itu] bersikap terbuka untuk keanggotaan ke orang-orang dari 

26 negara-negara berbeda ke seberang bola bumi. Sebagai organisasi 
kompetisi audio mobil terbesar dan tertua , IASCA telah menjadi tuan 

rumah kompetisi yang didasarkan kualitas suara untuk waktu yang 
cukup. Belakangan ini diatur 

untuk katagori kompetisi 
SPL dan idBL.  

Untuk memfasilitasi 
persiapan anggota pameran 

audio mobil, IASCA 
mempunyai toko online 

yang menyediakan asesoris 
seperti Tshirt dan perangkat 

lunak audio mobil.  
 
 
 
 
 

 USACi  berdiri  untuk  mewakili Amerika dalam kompetisi internasional 
autosound Berdasarkan 

catatan  di Arkansas dan 
telah menjadik an  

terkenal dilingkungan 
antar penggemar car 

audio.  USACi menjadi 
tuan rumah kompetisi 

dalam dua format  
Kualitas suara (SQ) dan 
format Sound  Pressure 
Level (SPL). Persaingan 
dalam format SQ dibagi 

dalam dasar dan 
katagori 

pengembangan.  
 

Batasan potensi pesaing dibagi dengan membuat divisi setiap katagori 
dan format pada basis kelas auto power. Disamping beberapa itu 
terdapat pembagian kelas dalam format SPL, katagori format SQ 
mempunyai uda kelas power : katagori pertama hingga 600 dan yang lain 
di atas 600.   
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Gambar 12-16. Komposisi pemasangan speaker 

 

 
Gambar 12-17. Tampilan TV mobil 

 

Dasar organisasi audio 
mobil Texas  dB Drag 

Racing diprakarsai oleh 
Wayne Harris 1996. 

Eayne sendiri dihormati 
sebagai pesaing audio 

mobil terkenal dan 
legendaris.   dB  Drag 

Racingnya menawarkan 
persaingan pameran 

audio mobil.  Partisipan 
dikatagorikan 

berdasarkan jumlah 
woofer dan sistemnya 

adan derajat modifikasi 
sistem audio mobilnya. Suatu hal yang menarik kompetisi dB Drag 

Racing adalah pengukuran diperagakan yang dapat dilihat penonton 
seperti pohon elektronik. Disamping terkenal sebagai organisasi audio 

mobil, pameran kompetisi audio mobil juga sebagai organisasi audio 
mobil lain seperti MECA dan Sound Looks And its Performance (SLAP).  

Pemilihan sistem video mobil yang akan bekerja dalam mobil 
cukup sulit. Bagaimanapun, diperlukan keterpaduan pemilihan item 
dengan gaya hidup dan  kebutuhan pemakai. Masing-masing sistem 
video berbeda, tentunya mempunyai kemampuan yang berbeda 
sehingga mempunyai pertimbangan berbeda mengapa sistem itu yang 
dipilih. Apa yang harus ditempatkan dan dipertimbangkan apa yang ingin 
diperoleh dengan pemasangan 
sistem video dalam mobi.   Cara 
lain berakhir pada berbagai hal 
yang tidak diperlukan. 
Pengambilan sistem video mobil 
tidak sesulit yang dibayangkan.  
Pastikan pilihan sistem video yang 
benar, suatu hal yang seringkali 
tidak terpikirkan oleh orang 
kebanyakan. Pastikan sesuai 
dengan mobil dan pikirkan dimana 
akan dipasangkan. Misal tidak 
pernah dibayangkan mempunyai 
layar TV   di depan mobil. 
Penonton TV tidak bisa melakukan 
apapun karena dapat 
mempengaruhi konsentrasi sopir dalam memandu kendaraan.   
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Gambar 12-19. Peraga GPS 
 

Ini berarti bahwa lebih diperlukan sistem video yang berada di bagian 
belakang mobil. Seberapa banyak anak yang dimiliki  atau seberapa 
banyak layar yang diinginkan  dipasang di belakang. Jika tidak 
mempunyai banyak anak, bisa dipasangkan dua layar. Karena pada saat 
layar digunakan untuk memamerkan aksi pesta, sementara yang lain 
memainkan video game di bagian belakang mobil.    
 

Hal berikutnya yang harus 
diperhatikan adalah, layar untuk 

gambar hidup atau menonton 
video game sama baiknya. Jika 

tidak diinginkan untuk memainkan 
video game, dan tidak ada yang 

perlu kawatir dkerjakan. Oleh 
karena itu jika ingin mengerjakan 

lebih dari video game, harus 
diyakinkan dapat dikerjakan 

seperti yang dipikirkan.  
Sehingga jika tidak membutuhkan 

layar tidak perlu membelinya. Ini akan menghemat banyak uang dalam 
jangka panjang dan semua ini merupakan hal yang perlu dicoba untuk 
dikerjakan.       

Sekarang, bila mencari tempat untuk 
membeli segala jenis alat audio video 
mobil, bisa dimulai dengan mencari 
secara on- line. Dengan mulai 
mencari on-line, akan dapat 
menemukan dengan harga yang 
menarik.  

12.1.4. Sistem Entertainment dan 
GPS Dalam Dashboard  

Pioneer AVIC-X3 menyediakan 
beberapa sensor untuk menentukan 
arah dengan tepat tidak hanya  
bersandar pada kepekaan penerima 
GPS, namun juga menggunakan 
gyroscope 3D sebaik seperti sensor  
kecepatan motor. Ini dengan pasti menjadi dasar penggunaan  di dalam 
terowongan atau kota besar yang banyak bangunan bertingkat dan 
mempunyai pandangan jelas ke langit.  
 

Gambar 12-18. TV mobil plasma  
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12.1.4.1. Pioneer Avic X3 GPS 

Fitur lain Pioneer AVIC X3 pengatur lalu lintas pesan dengan 
kanal yang sesuai, terdapat 1,5 juta point of interest (POI) dan 
zona rangkap sistem entertainment dan komunikasi yang  
memungkinkan penumpang kembali menikmati DVD sementara 
didepan digunakan untuk navigasi.                                

 
Gambar12-20.  Amplifier Pioner AVIC-X3 

 
12.1.4.1.1. Pioneer Avic-X3 
 

Tabel 12-1 Spesifikasi Pioneer AVIC-X3 Specifications: 

Fitur utama Pioneer AVIC-X3 

Memory Navigasi Ya 

Jenis Peta  DVD ROM 

Pemenuhan Navigasi 26 Negara Eropa 

Points of Interest (POI) 1,5 juta 

Operasi Touch Screen   Ya 

Ukuran layar 7-inchi  (motorised) 

Bluetooth Optional 

Customisable Key and 
Display Illumination 

Ya 

Navigasi sensor ganda   Ya 

TMC Traffic Info Receiver Ya 

Plays 
CD-R/RW, DVD Video, DVD-R/-RW, DivX, 
MP3, WMA, AAC 

Dual Zone Entertainment Ya 

Radio Ya 
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Voice Guidance Ya 

Installation Type 1DIN, In-Dash 

Anti-Theft Protection Ya 

Removable Front Panel Yes 

Dimensions 1-DIN 

Navigation Features Pioneer AVIC-X3 

Bahasa suara pemandu  
Didukung 10 bahasa: English, German, 
French, Italian, Dutch / Flemish , Spanish, 
Danish, Swedish, Norwegian, Portuguese 

Bahasa Menu  
Didukung 10 bahasa : English, German, 
French, Italian, Dutch / Flemish , Spanish, 
Danish, Swedish, Norwegian, Portuguese 

iPod Compatibility Pioneer AVIC-X3 

Battery charging Ya, generasi  dari April 2003 - August 2007 

List browsing Ya, generasi  dari April 2003 - August 2007 

Musik playback Ya, generasi dari April 2003 - August 2007 

Video playback On iPod Video, generasi Oktober 2005 

Expandability Pioneer AVIC-X3 

RCA AV Input Ya 

RCA AV Rear Output Ya 

RCA Pre-Outs Ya 

IP-Bus Control Ya 

iPod Control Ya, dengan pilihan kabel iPod CD-I200 

USB Control Ya, dengan adapter pilihan CD-UB100  

Portable Device Connectivity Ya, dengan kabel pilihan CD-RM10  

Bluetooth Telephony Ya, dengan adapter pilihan CD-BTB200  

Reverse Camera Input Ya, untuk kamera pilihan ND-BC2  

Audio Pioneer AVIC-X3 

MOSFET 50 W x 4 Amplifier Ya 

Equaliser Ya 
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General Pioneer AVIC-X3 

Wired Remote Control Ready Ya 

Cellular Telephone Auto 
Muting 

Ya 

 
Tentu AVIC-X3 juga didukung file media yang bervariasi seperti MP3, 
WMA, AAC dan DivX. Juga dengan mudah dapat menghubungkan iPod 
dengan menggunakan kabel pilihan.  
 
12.1.4.1.2.  Pioneer Avic X3 in-dash GPS 
Terdapat banyak pilihan masukan lain, dapat secara bergantian 
camcorder dan konsol game. Pioneer AVIC-X3 juga bluetooth 
memungkinkan  bebas pengendalian hand phone menggunakannya 
untuk aliran musik.  
Car Entertainment, seringkali direferensikan sebagai ICE, merupakan 
sekumpulan piranti perangkat keras yang diinstall ke dalam otomobil, 
atau bentuk transportasi lain untuk memberikan hiburan  audio dan audio 
visual, sebaik sistem navigasi otomotif (SatNav). Ini meliputi media player 
seperti CD, DVD, Freeview/TV, USB dan atau pilihan suara surround lain 
atau sistem DSP.  Instalasi ICE umumnya juga meningkat berupa 
perseroan konsol video game  dalam kendaraan.  
Sekarang ini sistem  Car Entertainment memasuki pusat perhatian 
melalui pameran TV seperti MTV’s Pimp My Ride. Dalam Car 
Entertainment telah  disediakan untuk orang kebanyakan dengan 
mengurangi biaya seperti layar monitor LCD, dan mengurangi biaya 
langganan teknologi media terpusat yang dapat dimainkan.  Unit 
perangkat keras tunggal telah mampu untuk memainkan CD. MP3, WMA 
dan DVD.    

Melalui headphone infra merah, keluarga sekarang dapat 
menikmati perjalanan panjang dimana anak-anak dapat memainkan 
game dan atau menonton DVD di bagian belakang mobil (meskipun 
penumpang depan juga dapat), sementara pengemudi dapat 
mendengarkan suara tradisional radio, CD, MP3. 
 

12.1.5. Komponen Lain 
Uniden BCT-15 radio scanner installed with aftermarket head unit 
Komponen lain instalasi car audio yang sekarang ini banyak digunakan 
meliputi : 
• CD Changer Multipel 
• Penguat 
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Gambar 12-21.AEG 4015C 
telephone for the German B 
Network ca. 1979 

• Prosesor Audio 
• Kabel 
• Cross over 
• Ekualizer 
• Video mobil (VCR, televisi, DVD dan navigasi) 
• Control meliputi steering wheel.  
• Car computer, berfungsi sepenuh komputer (misal internet, mausik, 

games) dapat dioperasikan dari interface.  
•  Konsol game, hiburan untuk penumpang. 

12.1.6. Mitos Umum 

o Terdapat mitos bahwa rating daya amplifier dapat lebih rendah dari 
pada rating speaker. Dalam kenyataannnya berlawanan : seperti 
daya amplifier bisa terpotong, keluarannya menjadi gelombang kotak, 
dapat merusakkan speaker  ini berkaitan denga sinyal yang 
dikuatkan. 

o Penambahan batere ekstra akan menambah beban, karena 
alternator harus mengisi dua batere. Sesungguhnya  betere ketika 
dibeli bermuatan penuh, dan tidak akan mengalirkan lebih banyak 
dari pada batere tunggal. 

12.1.7. Telephone Mobil 

Telepon mobil merupakan suatu piranti 
telepon gerak yang khusus dirancang dan 
disesuaikan ke dalam otomobil. Telepon 
mobil telah popular dari pada telepon gerak 
umumnya diakhir tahun 1970 dan 1980. 
Bagaimanapun karena telepon gerak 
membanjir di tahun 1990, ketika telepon 
gerak menjadi lebih bisa diusahakan, 
telepon mobil tek bekembang. 
Sebagaimana banyak orang membawa 
telepon geraknya termasuk di dalam mobil.  
Ditambah lagi, ak perlu dipegang diinstall 
ke dalam mobil sehingga pengemudi dapat 
berbicara dan mendengarkan panggilan 
sementara tetap mengemudi.   

Telepon mobil asli melayani yang sekarang dinamakan  pelayanan 0G 
(zero generation), dimana 1G (first generation) sebagai awal pelayanan 
telepon seluler modern. Di Amerika Utara, telepon mobil pada umumnya 
digunakan  Mobile Telephone Service (MTS). Pertama kali digunakan di 
St. Louis adalah Improved Mobile Telephone Service (IMTS) sebelum 
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menemukan cara untuk pelayanan seluler analog (AMPS) di tahun 1984. 
Teknologi AMPS masih digunakan di beberapa Negara termasuk 
Amerika, Finlandia. Pelayanan telpon mobil pertama kali tahun 1971 
dengan pelayanan zero-generation ARP (Autoradiopuhelin atau Car 
Radiophone). 

12.1.7.1 Center console (automobile) 
Senter konsol VW Passat 

meliputi lantai dan letak roda 

gigi. Senter konsol dalam 
otomobil mengacu pada 

permukaan dukungan kendali 
pada tengah bagian depan dalam 

kendaraan. Istilah diaplikasikan 
pada ada area mulai dashboard 

dan dilanjutkan di bawah 
dashboard dan sering digabung-
kan dengan terowongan transisi 
yang ada diantara tempat duduk 

penumpang dan pengemudi 
dalam kebanyakan kendaraan.    

Secara tradisional kendaraan 
dangan satu tongkat roda gigi 

telah menempatinya mengendali-
kan dua area konsol dan 

terowongan gabungan.  
  

 
Transmisi kebanyakan ditempatkan pada ujung bagian depan konsol 
dalam kemudi  pengarah roda. Kendaraan modern khususnya van 
tongkat roda gigi diletakkan di depan, bagian vertical dari  senter konsol 
mencapai pengemudi lebih baik tanpa memerlukan tangkai panjang. 
Penambahan senter konsol meliputi peningkatan, center konsol meliputi 
kompartmen penyimpanan yang luas  dan cupholders, beberapa di 
antara refrigator sebagai tambahan pemakaian tradisional yang 
menggunakan permukaan asli hanya untuk instrumentasi dan kendali.    
 
 
 
 
 
 

Gambar 12-22. Pemasangan head 

unit 
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Gambar 12-23.  Taksi di Kyoto dengan  
peralatan sistem navigasi GPS 
 

 
 
Gambar 12-25. Kenwood DNX-7100 Screen 
 

 
12.1.7.2.  Sistem Navigasi Otomotif  

Dalam sistem otomotif 
navigasi merupakan sistem 

navigasi satelit yang 
dirancang untuk pemakaian 

dalam otomobil. Pada 
umumnya penggunaan 

piranti navigasi GPS 
menghendaki data lokasi 
pengguna di jalan dalam 

satuan peta data base. 
Penggunaan road data 

base, unit memberikan arah 
lokasi lain sepanjang jalan 

dalam data base.  
 

Perhitungan menggunakan data jarak dari sensor yang diletakkan pada 
pengemudi, sebuah gyroscope, dan sebuah accelerometer dapat 
digunakan untuk realiabilitas yang lebih besar, seperti kerugian sinyal 
GPS dan multipath dapat terjadi pada jurang atau terowongan.   
 
12.1.8. Entertainmen Dalam Mobil  
12.1.8.1. Kenwood DNX7100 DVD Player + Navigation 

Penerima navigasi 

Kenwood’s DNX7100 

mempunyai ukuran dash 

dua kali, gambar hidup 

sepanjang arah  sistem 

navigasi pada board.  DivX 

kompatibel DVD player 

dan 6.95″ touchscreen 

menghidupkan gambar 

hidup ketika diparkir dan 

pemakaian interface 

dinamis memungkinkan 

menggulung melalui menu 

sederhana dan intuitip jika 

ditinggalkan.   

 
 

 Gambar  12-24. sistem ICE after market 

dalam Toyota 
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Peningkatan ini semuanya 
dalam satu navigasi / 

monitor penerima meliputi 
navigasi GPS dengan 

teknologi Garmin, DVD 
dan CD playback dan fitur-

fitur industry terkemuka 
pengendali arah USB 

video iPod.   
 
 
 
 
 

Gambar 12.25. Kenwood DNX-7100 Screen 
 

12.1.8.2. Kenwood DNX 7100 Box 
Fungsi pilihan meliputi Bluetooth dan radio satelit.    
Spesifikasi Kenwood DNX 7100 : 

• Peraga TFT    Active Matrix lebar 6,95” 
• Kontrol touchscreen dengan Advanced Graphic User Interface 
• Sistem navigasi GPS 
• Pemetaan Kanada / USA 
• SD Card dapat diupgrade 
• 50W X 4 MOFSET 
• Format playback DVD Video, DVD-R/RW, DVD+R/RW, DivX, 

MPEG1, MPEG2, JPEG, CD, CD-R/RW, MP3, WMA, AAC 
• USB Direct Control: For thumb drives, portable USB mass storage 

players and iPod Video or Nano 
• Multi task browser 
• Wallpaper Customize: Add Up To 3 Personal *JPEG Images Using 

Your USB Thumb Drive 
• High-Pass Crossover: Front & Rear Speakers 
• Low-Pass Crossover: Subwoofer 
• Subwoofer Control 
• 3-Band Parametric Equalizer 
• 3 RCA Preouts 2V 
• 1 x AV Input, 1 x AV Output 
• Dedicated Rear Camera Input 
• 2 External Switch 
• Bluetooth Hands-Free Ready: KCA-BT100 
• Sirius Satellite Ready: SIR-KEN1 
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• HD Radio Ready: KTC-HR100TR 
• TV Tuner Ready: KTC-V300N 
• CD Changer Ready 
• Remote Control 
Memori navigasi internal bekerja lebih cepat dari pada sistem yang 
digunakan pada DVS, sehingga akan mendapatkan arah dan perubahan 
rute cepat jika diperlukan. 
 

 
        Gambar 12-26. Kenwood DNX-7100 DVD/GPS System 
 
GPS sangat baik juga terdapat pemandu suara meliputi nama jalan, 
sehingga pengguna dapat tetap memperhatikan jalan tanpa harus 
meneliti putaran berikutnya. Pilihan tambahan XM tuner, pelayanan lalu 
lintas dan informasi cuaca.  Ini membutuhkan satelit hamper dengan 
seketika  diperagakan dengan hasil lebih akurat dari yang diharapkan. 
Kecepatan peragaan tampak nyata dengan speedometer. 
Interface iPod besar, berkaitan 80GB klasik sangat cepat dan 
memperagakan semua informasi lagu. Suara menakjubkan kadang 
melalui speaker dan tampak pada DVD. Semua lokasi tempat duduk 
yang menggunakan unit ini, orang-orang complain tentang interface. 
Interface meskipun tidak sebaik intuitip seperti iPhone, sangat mudah. 
Setiap orang dapat bekerja dengan ini tanpa masalah.        
http://car-audio-video.info/kenwood-dnx7100-dvd-player-navigation/ 
 
12.1.8.3. Konsol game 
Konsol game menjadi sumber hiburan popular ketika diinstal dalam 
mobil. Penambahan permainan game, konsol modern dapat memainkan 
media lain sebaik seperti DVD dan CD audio. Masalah utama untuk 
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diselesaikan adalah power, karena konsol dirancang untuk dioperasikan 
dari power utama. Ini dapat dicapai dengan menggunakan sebuah 
inverter, atau dalam beberapa kasus dengan DC-DC power supply.   
 
12.1.9. Theatre Mobil Luar Ruang (Drive In Outdoor Cinema) 

Drive – In Cinema Luar Ruang Busselton  telah dibangun tahun 1960 
untuk almarhum Mr William Allan Jones, yang diperdagangkan di bawah 
nama Allan Jones Circiut Picture. Pada tahun 1982 Allan Jones Circuit 
Picture menjadi Jones Cinewest Drive-In P/L yang dimiliki dan 
dioperasikan tiga Drive-In lain yaitu : Manjimup, Margaret River dan 
Kojonup sebaik seperti Busselton.  
 
Busselton Drive-In merupakan salah satu dari beberapa yang dibangun 
diakhir tahun 50-an dan awal 60an. Pada puncaknya terdapat 80 di 
Australia barat, sebagai Crive-In yang sangat popular.  Bagaimanapun 
sekarang kurang diminati, sejauh yang diketahui Busselton merupakan 
negara terakhir yang masih mengoperasikan Drive-In.  
 

 
 

Gambar 12-27. Teater mobil luar ruangan  

http://www.busseltondrive-in.com.au/history 

 

Drive-In Busselton mempunyai kapasitas 200 mobil dan masih 
menggunakan Westrex NTS RCA original speaker didalam mobil, 
meskipun transmisi radio AM dan FM telah ditambahkan. Transmisi 
sistem suara merupakan kualitas unggulan.  
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Proyektor Simplex original, RCA Mousetrap soundheads, Peerless arcs 
dan RCA valve amplifiers semua telah diganti dengan proyektor /sound 
head Ballantyne projectors, Strong Super Lumex Xenon lamp houses, 
Auditec amplifiers, Panastereo cinema processor, pemancar FM dan AM 
transmitters. 

Layar yang sangat besar ukuran kira-kira 22 meter lebar dan tinggi 20 
meter tinggi. Layar dibingkai dan diberi wajah baru semua kontruksi baja, 
menggantikan kayu yang asli dan mampu menahan terpaan angin 150+ 
Kph. Busselton Shire mempunyai warisan daftar Drive-In karena 
mempunyai arti sosial dan fakta ada sangat sedikit Drive-In yang masih 
bertahan. Busselton Drive-In telah dioperasikan setiap tahun karena 
bukaan dan hanya ditutup dalam musim dingin selama 2 atau 3 bulan. 
Pada tahun 2004 Busselton Drive-In Outdoor Cinema telah diunggulkan 
pada kartu post kanal ke-9 WA, seperti diharuskan berkunjung ketika ke 
Busselton. 

 

 


