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TUJUAN : 

Setelah Selesai praktik diharapkan siswa dapat : 

1. Mengidentifikasi jenis gangguan pada Sistem  Bahan Bakar Mobil Bensin. 

2. Mengidentifikasi penyebab gangguan pada Sistem  Bahan Bakar Mobil Bensin. 

3. Mengatasi gangguan pada Sistem  Bahan Bakar Mobil Bensin. 

 

ALAT DAN BAHAN : 

1. Stand Mesin Bensin  

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 kedudukan/posisi jarum pelampung terhadap 

kinerja mesin : 

1). Stel jarum pelampung dalam posisi terlalu bawah sehingga karburator 

mengalami banjir. 

2). Hidupkan mesin dan catat gejala yang terjadi dengan posisi karburator 

banjir. 

3). Stel jarum pelampung dalam posisi paling atas sehingga karburator 

dalam keadaan kekurangan bahan bakar. 

4). Hidupkan mesin dan catat gejala yang terjadi dengan posisi karburator 

kekurangan bahan bakar. 

b. Analisa pengaruh pompa percepatan terhadap kinerja mesin : 

1). Lepaskan handle penghubung gas dengan pompa percepatan sehingga 

pompa percepatan tidak dapat bekerja. 

2). Hidupkan mesin dan catat gejala yang timbul jika pompa pecepatan pada 

karburator tidak berfungsi dengan baik. 

3). Pasang kembali handle pompa pecepatan kemudian bedakan kinerja 

mesin antara menggunakan pompa percepatan dengan tanpa pompa 

percepatan. 

c. Analisa pengaruh solenoid  terhadap kinerja mesin : 

1). Lepaskan kabel pada solenoid pada karburator. Hidupkan mesin dengan 

cara menambah gas. Catatlah gejala yang timbul pada suara mesin 

dengan tidak menggunakan solenoid putaran rendah. 

2). Pasang kembali kabel solenoid dan bedakan kinerja mesin antara 

menggunakan solenoid dengan tanpa menggunakan solenoid. 

d. Analisa pengaruh udara palsu yang masuk melalui lubang dibawah 

katup trotle pada karburator: 

1). Kendorkan baut pengikat karburator dengan intake manifold. 

2). Selipkan sedikit ganjal (misalnya dengan lipatan kertas) pada salah satu 

sudut baut pengikat. Kemudian kencangkan kembali baut-baut pengikat 

tersebut. Pastikan ada sedikit lubang pada bagian ikatan tersebut agar 

udara luar dapat masuk kedalam intake manifold. 

 



 
3). Hidupkan mesin dan catat gejala yang terjadi pada kinerja mesin. 

4). Lepas kembali ganjal tersebut, analisalah pengaruh udara palsu yang 

masuk kedalam intake manifold terhadap kinerja mesin. 

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

mesin pada tempat semula (kedudukan mesin berdasarkan nomor urut). 

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 karburator 

kendaraan. Sebutkan 5 gangguan dan sertakan cara mengatasinya. 

 

 

 
 


