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A. Kompetensi :  
Merawat baterai. 

 

B. Sub Kompetensi : 
Setelah selesai praktikum mahasiswa dapat : 

1. Memeriksa baterai dan elektrolit baterai. 

2. Mengisi kembali baterai. 

3. Merawat baterai. 

 

C. Alat dan Bahan : 
1. Baterai 

2. Voltmeter/multimeter/baterai tester 

3. Hidrometer 

4. Baterai charger 

D. Keselamatan Kerja :  
1. Hati-hati terhadap cairan baterai. 

2. Hati-hati saat melakukan pengisian baterai. Ikuti petunjuk pengisian baterai dengan 

benar. 

3. Gunakan alat praktikum sesuai dengan fungsinya. 

4. Laksanakan praktikum sesuai dengan prosedur kerja. 

5. Tanyakan pada instruktur apabila mengalami permasalahan praktikum. 

E. Langkah Kerja :  
1. Siapkan alat dan bahan praktikum 
2. Memeriksa kondisi visual baterai 

a. Periksa kondisi baterai secara visual dari kerusakan dan kebocoran box 

baterai. 

b. Periksa terminal baterai dari kotor dan karat. Bersihkan bila terjadi karat. 

c. Periksa permukaan elektrolit baterai, tambahkan air suling bila perlu sampai 

garis full. 

3. Mengukur tegangan baterai 
a. Posisikan multimeter pada selektor DC50 (pengukuran tegangan searah 

maksimal 50 volt) 

b. Tempatkan terminal multimeter pada kutub baterai pada kutup yang benar 
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4. Mengukur berat jenis elektrolit baterai 
a. Pastikan hidrometer dalam kondisi baik dengan mengecek berat jenis air murni, 

sehingga menunjukkan berat jenis 1.000. 

b. Tekan karet hidrometer, masukkan ujung hidrometer ke dalam salah satu sel 

baterai hingga tercelup ke dalam larutan elektrolit. Lepas tekanan pada karet, 

sampai pelampung terangkat. Baca berat jenis elektrolit baterai. 

 
c. Catat hasil pengukuran pada kolom yang tersedia. 

d. Ulangi untuk sel-sel yang lain. 

5. Pengisian baterai 
a. Tentukan kekosongan baterai sesuai dengan grafik pada lampiran. 

b. Tentukan arus listrik pengisian dan lamanya pengisian baterai yang diperlukan. 

c. Lakukan pengisian baterai dengan battery charger setelah diset seperti pada 

perhitungan. 

d. Lakukan pengisian pada 1 baterai, 2 buah baterai secara seri dan 2 buah 

baterai secara paralel seperti pada gambar berikut ini: 
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e. Putar selektor timer berlawanan arah jarum jam (bila bunyi berarti pemasangan 

terminal terbalik). 

f. Putar selektor arus sesuai arus pengisian yang diinginkan. 

Perhatian : 
 Saat mematikan baterai charger putar selektor arus sampai OFF baru selektor 

timer. 
 Hindari percikan api sekitas baterai saat pengisian maupun pengosongan, 

karena pada saat tersebut baterai mengeluarkan gas hidrogen. Gas tersebut 

bila terkena percikan api dapat terbakar dan menimbulkan ledakan baterai.  
F. Lampiran I 

Data Hasil Praktikum 
Kode Job :  Kelas Praktek : Tanggal : 
Nama Mhs :  NIM : Instruktur : 
 

1. Kode baterai : 
2. Pemeriksaan visual baterai 

a. Kondisi kotak baterai : 

b. Kondisi terminal baterai : 

c. Kuantitas cairan elektrolit baterai: 

3. Pengukuran tegangan baterai 
Tegangan baterai :   .......... Volt. 

4. Pengukuran berat jenis baterai. 

Sel 1 2 3 4 5 6 
Berat jenis       
Temperatur       
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Tindakan hasil pengukuran. 
Hasil Pengukuran Tindakan 

1.300 atau lebih Tambahkan air suling agar berat jenis 
berkurang 

1.290 – 1.220 Baterai masih baik (OK) 

1.210 atau kurang Lakukan pengisian, ukur berat jenisnya 
bila berat jenis tetap 1.210 ganti baterai 

Perbedaan Bj antara sel kurang dari 
0.040 Masih dalam batas toleransi (OK) 

Perbedaan antara BJ lebih dari 0.040 
Lakukan pengisian penuh, periksa BJ, 
bila perbedaan masih melebihi 0.04, ganti 
baterai. 

 

5. Pengisian baterai 
1. Pengisian cepat 

a. Arus pengisian : 

b. Lama pengisian : 

2. Pengisian lambat 

a. Arus pengisian: 

b. Lama pengisian:  

6. Pertanyaan dan tugas. 
1. Berapa lama pengisian untuk baterai 100 HA, bila hasil pengukuran berat   

jenisnya sebesar 1.180 ? 
2. Apa akibatnya bila baterai sering dilakukan pengisian cepat ? 
3. Apa kerugian dan keuntungan pengisian pararel dibandingkan seri ? 
4. Buatlah laporan praktikum dilengkapi jawaban dari tugas-tugas tersebut! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  FAKULTAS TEKNIK 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 

JOB SHEET LISTRIK DAN ELEKTRONIKA DASAR 
Semester II BATERAI 100 menit 

No. JST/OTO/OTO 311/01 Revisi : 02 Tgl. : 31 Januari 2013 Hal 5 dari 6 

 

Dibuat oleh : Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen  
tanpa ijin tertulis dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta 

Diperiksa oleh : 

 

G. Lampiran II 
Spesifikasi berat jenis elektrolit secara normal ialah pada temperatur 20oC. Oleh 

karena itu pengukuran berat jenis pada temperatur lain harus dikonversikan menurut 

rumus berikut: 

S20 C = St + 0.0007 x (t - 20) 
 

Dimana: S20 C : Berat jenis pada suhu 20oC 

             St    : Nilai pengukuran dari berat jenis. 

             t      : temperatur elektrolit saat pengukuran dilakukan 

Menentukan amper pengisian cepat 
Tentukan kondisi pengeluaran dari baterai dari berat jenisnya dengan menggunakan 

grafik di bawah ini, kemudian hitung amper pengisian dengan menggunakan rumus 

berikut (lamanya pengisian untuk oengisian cepat biasanya antara 0.5 sampai 1 jam). 

               Amper Pengisian yang benar (A) = Kondisi pengeluaran (Ah) 
                                                                     1 + lamanya pengisian (h) 

 
Contoh perhitungan: 

Kapasitas baterai : 40 Ah dan berat jenis hasil ukur pada 20oC : 1.18 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kondisi pengeluaran adalah sebesar 

40%, sehingga perlu pengisian 16 Ah (40% dari baerai 40 Ah). Bila lama pengisian 

30 menit (0.5 h), maka amper pengisian yang benar adalah: 
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16 Ah   = 10 A 
                                                       1 + 0.5 h 
*untuk melindungi baterai, amper pengisian maksimum tidak boleh melebihi ½    

kapasitas baterai. 

 
Menentukan lama waktu pengisian lambat 
Arus pengisian pada pengisin lambat maksimum harus kurang dari 1/10 kapasitas 

baterai (misal: kapasitas baterai 40 Ah maka arus pengisiannya adalah 4 A atau 

kurang). Lamanya pengisian lambat dapat dihitung dengan rumus berikut: 

 

Lamanya pengisian (h) = Kondisi kapasitas pengeluaran  (Ah) x (1.2 sampai 1.5) 
                                                  Arus pengisian (A) 
Contoh perhitungan: 

Kapasitas baterai 40 Ah dengan berat jenis elektrolit 1.16 

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui kondisi pengeluaran baterai adalah kira-

kira 50%. 

Karena itu baterai membutuhkan pengisian:  

40 Ah x 50 %= 20 Ah 
Sehingga lamanya pengisian lambat adalah; 

20 Ah x (1.2 s/d 1.5) = 6 s/d 7.5 h 
                                           4A 
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