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TUJUAN : 

Setelah Selesai praktik diharapkan siswa dapat : 

1. Mengidentifikasi jenis gangguan pada Sistem  Kemudi. 

2. Mengidentifikasi penyebab gangguan pada Sistem  Kemudi. 

3. Mengatasi gangguan pada Sistem  Kemudi. 

 

ALAT DAN BAHAN : 

1. Mobil  

2. Tool box  

 

LANGKAH KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA  : 

1. Bacalah job sheet/lembar kerja agar tidak terjadi kesalahan dalam praktik. 

2. Gunakan alat sesuai dengan fungsi dan prosedur yang benar. 

3. Laporlah pada dosen pembimbing saudara jika akan melakukan pekerjaan yang 

tidak ada dalam uraian job sheet. 

 

LANGKAH KERJA : 

1. Persiapkan alat dan bahan praktek serta tempat praktik yang aman dan nyaman. 

2. Cek keadaan awal mesin yang meliputi : kapasitas oli mesin, air pendingin, air accu 

serta komponen mesin yang lain. Jika terjadi kerusakan komponen mesin segera 

catat dan laporkan kepada dosen pembimbing anda. 

3. Panasi mesin ± 5 menit, agar sistem pelumasan mesin bekerja terlebih dahulu dan 

suhu mesin mencapai suhu standart. 

4. Analisalah kemungkinan terjadinya gangguan awal pada mesin. Catat dan laporkan 

pada instruktur/dosen pembimbing. 

5. Lakukan berbagai uji coba trouble dan analisalah segala kemungkinan yang terjadi. 

 

 



a. Analisa pengaruh boll joint terhadap sistem kemudi : 

1). Gantilah boll joint mobil praktek dengan boll joint yang sudah kocak 

sekali. 

2). Cobalah mobil tersebut untuk jalan dan rasakan gejala yang timbul dari 

sistem kemudi akibat boll joint yang kocak. 

3). Analisalah mengapa terjadi demikian. 

b. Analisa pengaruh roda yang semi terhadap sistem kemudi : 

1). Gantilah roda depan mobil praktek dengan roda yang sudah semi (tidak 

balance). 

2). Cobalah mobil untuk berjalan dengan cepat. Apa yang anda rasakan 

pada kemudi. Analisalah mengapa terjadi demikian. 

c. Analisa pengaruh  speleng terhadap sistem kemudi : 

1). Stellah speleng kemudi dengan memutar baut setelan pada gear box 

hingga diperoleh speleng kemudi yang kecil sekali (hamoir tidak ada 

speleng). 

2). Cobalah mobil praktek dan rasakan gejala yang terjadi. 

3). Stel kembali speleng kemudi sehingga diperoleh speleng kemudi yang 

sangat besar. 

4). Cobalah mobil praktek dan rasakan gejala yang terjadi. Analisalah 

mengapa dalam sistem kemudi diperlukan speleng. 

5). Kembalikan kondisi mobil seperti semula. 

6. Bersihkan tempat kerja, mesin dan alat seperti semula. Kembalikan dan rapikan 

mobil pada tempat semula.  

7. Buatlah laporan praktek dengan data yang saudara peroleh pada saat melakukan 

praktik. 

TUGAS : 

1. Buatlah Laporan Praktik dikumpulkan pada waktu praktik minggu berikutnya. 

2. Menurut saudara gangguan apa saja yang sering terjadi pada sistem kemudi 

kendaraan. Sebutkan 5 gangguan dan sertakan cara mengatasinya. 

 

 


