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1. Kata Pengantar  

Kendaraan bermotor merupakan unit peralatan yang merupakan 

hasil rekayasa manusia untuk mengatasi kelemahan manusia, yaitu 

kelemahan mobilitas dan kekuatannya. Sehingga kendaraan bermotor 

direkayasa untuk menghasilkan gerakan yang lebih cepat dan daya 

angkut yang besar sesuai dengan kebutuhan/keinginan yang diharapkan 

oleh manusia. Bagian utama kendaraan bermotor terdiri  dari dua yaitu 

unit pembangkit tenaga dan mekanisme penggerak yang terdiri dari 

kumpulan dari berbagai macam komponen yang jumlahnya dalam satu 

unit kendaraan mencapai ribuan. Meskipun demikian kesemuanya dapat 

bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing secara kompak, 

sehingga dihasilkan mobilitas dan kekuatan yang diharapkan. 

Prinsip dasar hukum alam yang diketahui bahwa setiap benda 

akan mengalami kerusakan dan prinsip tersebut berlaku juga pada 

kendaraan bermotor. Berbagai macam kerusakan yang terjadi menyebab-

kan terjadinya permasalahan-permasalahan pada kendaraan bermotor. 

Sebagai contoh terjadinya keausan dari dua bagian yang saling 

bergesekan, akan memunculkan permasalahan-permasalahan kebocoran 

dan kelonggaran yang menghambat fungsi kendaraan tersebut. Keausan 

ring piston atau silinder misalnya, akan menimbulkan permasalahan-

permasalahan pe-makaian bahan bakar boros, tenaga kurang, mesin 

panas dan terjadi suara-suara atau parahnya kendaraan tersebut sampai 

tidak berfungsi sama sekali sesuai dengan yang diinginkan. 

Permasalahan-permasalahan yang terjadi pada kendaraan, 

diketahui dari munculnya gejala-gejala terjadinya kerusakan. Atau dengan 

kata lain, kerusakan pada bagian-bagian kendaraan tidak dapat diketahui 

secara langsung, yang dapat diketahui secara langsung hanyalah 

gejalanya Oleh karena itu untuk memperbaiki kerusakan komponen atau 

bagian-bagian kendaraan, diperlukan kemampuan untuk mengindentifika-

si gejala-gejala yang terjadi. Berdasarkan gejala-gejala tersebut dilakukan 
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analisis untuk menemukan penyebabnya. Proses untuk menemukan 

kerusakan yang berhubungan dengan kerusakan tersebut, merupakan 

kegiatan diagnosis. Kegiatan ini menjadi sangat penting, mengingat 

terdapat kemungkinan gejalanya sama namun kerusakan yang terjadi 

berbeda sama sekali. Sebagai contoh, gejalanya konsumsi bahan bakar 

kendaraan tersebut boros penyebabnya dapat kompresi bocor, timing 

tidak tepat, sistem bahan bakarnya, dan sebagainya. Sehingga diagnosis 

tidak lain adalah merupakan suatu prosedur untuk menemukan kerusakan 

yang terjadi pada kendaraan sebelum dilakukan perbaikannya. 

1. Deskripsi Judul Modul 

Modul ini mencakup konsep dasar dan terapan tentang diagnosis 

kendaraan meliputi perbedaan pendekatan konsep coba-coba dan pen-

dekatan konsep ilmiah termasuk dampak yang mengikutinya. Langkah-

langkah diagnosis, dan konsep penyusunan trouble shooting chart.   

Sedangkan tujuan mata kuliah Diagnosis adalah, diharapkan 

dapat memberikan kemampuan dan ketrampilan mahasiswa dalam 

melakukan diagnosa terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi 

baik pada kendaraan bermotor ataupun mesin-mesin stasioner dengan 

cara-cara yang benar. 

2. Prasyarat Modul 

Seseorang agar dapat melakukan kegiatan diagnosis dengan 

benar, maka persyaratan yang diperlukan terutama adalah menguasai 

benar sesuatu yang didiagnosa. Penguasaan tersebut meliputi konstruksi, 

mekanisme kerja, dan perannya terhadap keseluruhan sistem. Sehingga 

untuk dapat melakukan kegiatan diagnosis pada kendaraan, harus 

dikuasai mesinnya baik bensin atau diesel, sistem kelistrikan, mekanisme 

penggerak, sistem suspensi, sistem kemudi, dan sistem perlengkapan 

yang terdapat pada kendaraan tersebut. Oleh karena itu, untuk bidang 

otomotif sebaiknya mahasiswa mengambil mata kuliah diagnosis, setelah 

mereka memenuhi prasyarat di atas. Hal ini untuk menghindarkan maha-
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siswa menguasai kemampuan diagnosis hanya sebatas teori, yang apa-

bila dipaksakan akan menjadi beban berkelanjutan. 

Pengertian beban berkelanjutan adalah pada mata kuliah ini 

seharusnya sudah tidak membicarakan tentang apa dan bagaimana, 

namun sudah sampai tingkat mengapa sesuatu terjadi. Sehingga apabila 

mahasiswa belum atau tidak menguasai menguasai materi prasyarat, 

maka pada kegiatan mata kuliah diagnosis akan bertambah materi untuk 

menjabarkan tentang apa dan bagaimananya mata kuliah prasyarat. 

Permasalahannya selanjutnya pengampu mata kuliah diagnosis belum 

tentu menguasai secara rinci tentang mata kuliah prasyarat. Hal ini yang 

dimaksudkan sebagai beban berkelanjutan.  

Persyaratan yang lain yang sebenarnya sudah termasuk dikuasai 

pada saat mengambil mata kuliah prasyarat, adalah penguasaan 

pengguanaan alat ukur. Pada kegiatan diagnosis penggunaan alat ukur 

merupakan per-lengkapan yang sangat penting. Sebab melalui alat ukur 

tersebut akan diperoleh data-data tentang kendaraan yang mengalami 

kerusakan, dan berdasarkan data-data tersebut merupakan dasar untuk 

menganalisis kemungkinan-kemungkinan kerusakan yang terjadi. Sekali 

lagi perlu disampaikan diagnosis merupakan kegiatan penafsiran gejala 

atau data yang dapat dikumpulkan untuk menentukan kerusakan yang 

terjadi sebelum dilakukan perbaikan kerusakan. 

3. Daftar Isi 
Kata Pengantar 
Deskripsi Judul Modul 
Prasyarat Modul 
Daftar Isi 
Kegiatan Belajar 1 : Prinsip-Prinsip Diagnosis ............................     8 

  1. Pendekatan trial and error ....................................................   9 
  2. Pendekatan ilmiah ................................................................ 11 
  3. Penggunaan Alat Ukur ......................................................... 17 
  4. Trouble shooting chart ......................................................... 17 
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Kegiatan Belajar 2 : Diagnosis Motor Bensin ................................ 21 
  1. Diagnosis Pemakaian Bahan Bakar Boros ......................... 22 
  2. Diagnosis Mesin Over Heating ........................................... 27 
  3. Diagnosis Mesin Sulit distart ............................................... 32 
  4. Diagnosis Tenaga Mesin Lemah ......................................... 35 
  5. Diagnosis Mesin Pincang .................................................... 40 

Kegiatan Belajar 3 : Diagnosis Motor Diesel ............................... 49 
  1. Diagnosis Kepekatan Gas  Buang ...................................... 53 
  2. Diagnosis Tenaga Mesin Lemah ......................................... 57 
  3. Diagnosis Mesin Sulit distart ............................................... 64 
  4. Diagnosis Getaran Mesin .................................................... 68 

Kegiatan Belajar 4 : Diagnosis Sistem Pemindah Tenaga ......... 75 
  1. Diagnosis Kopling Slip ......................................................... 76 
  2. Diagnosis Pemindah Tingkat Kecepatan ............................. 79 
  3. Diagnosis Drive Line ............................................................ 82 

Kegiatan Belajar 5 : Diagnosis Kemudi, Rem, dan Suspensi ..... 88 
  1. Diagnosis Roda Kemudi Bergetar ....................................... 91 
  2. Diagnosis Roda Kemudi tidak stabil .................................... 92 
  3. Diagnosis Keausan Roda Depan ........................................ 94 
  4. Diagnosis Rem Kendaraan ................................................. 97 
 
4. Petunjuk Penggunaan Modul 

Untuk mempermudah di dalam mempelajari modul ini, maka 

diharapkan mahasiswa membaca dengan baik petunjuk penggunaan 

modul ini baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus, berikut 

ini: 

a. Petunjuk Umum 

Sebelum mempergunakan modul ini, terlebih dahulu sebaik-

nya dipelajari terlebih dahulu modul-modul prasyarat. Sebab untuk 

mencapai keberhasilan di dalam mempelajari modul ini diperlu-kan 

kemampuan atau kompetensi dalam bidang yang terkait dengan materi 

kegiatan diagnosis, seperti penguasaan materi motor bensin, motor 

diesel, sistem pemindah tenaga, sistem kemudi dan suspensi, sistem 

kelistrikan dan sebagainya dengan baik. Seperti yang telah disampai-

kan pada pengantar modul ini, tanpa dikuasai materi prasyarat, maka 
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akan terjadi kondisi yang diistilahkan sebagai beban berkelanjutan, 

dan kondisi ini akan menghambat proses pembelajar melalui modul 

diagnosis kendaraan ini. 

Untuk membantu kelancaran proses belajar, mahasiswa dapat 

berhubungan dengan dosen/tutor, yang bisa dimulai atas inisiatif dari 

mahasiswa atau dari tutor. Sedangkan proses dan hasil kerja program 

ini, sepenuhnya menjadi tanggungjawab mahasiswa. Masukan dapat 

diperoleh dari mana dan siapapun, namun apa yang masuk di dalam 

buku kerja menjadi tanggungjawab mahasiswa secara mandiri, dan 

siap untuk dilakukan evaluasi pencapaiannya oleh dosen pengampu 

matakuliah Diagnosis Kendaraan. 

Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas belajar, maka ikutilah 

petunjuk khusus, dan berbagai petunjuk yang terdapat di dalam setiap 

kegiatan belajar. Di samping itu, setiap kali menyelesaikan setiap 

kegiatan memberikan tanda Cek (V) pada kolom deskripsi kegiatan, 

sebagai tanda anda telah selesai mempelajari materi kegiatan belajar. 

Hal ini juga untuk menghindarkan terjadinya pengulangan/pengabaian 

setiap aspek kegiatan di dalam buku modul ini. 

Akhirnya, untuk menghimpun informasi bagi penyempurnaan 

buku modul ini, diharapkan bantuan mahasiswa sebagai pemakai. 

Untuk itu diharapkan mahasiswa mengisi format balikan yang disedia-

kan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Selanjutnya serahkan 

balikan yang anda berikan, bersamaan dengan saat menyerahkan 

buku kerja modul ini. Untuk itu disampaikan banyak terima kasih. 

b. Petunjuk khusus 

Berikut ini petunjuk khusus yang perlu diperhatikan dalam 

pengerjaan modul ini, yaitu: 
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1). Pelajarilah modul ini dengan baik terhadap sajian konsep yang 

diberikan pada setiap kegiatan belajar. Didalam modul ini ada 

5 kegiatan belajar. 

2). Untuk memahammi isi materi yang terdapat di dalam setiap 

kegiatan belajar, maka kerjakkan semua pertanyaan yang 

diberikan pada setiap kegiatan belajar, dan jawaban anda 

harap ditulis pada tempat yang telah disediakan dalam modul 

ini.  

3). Selain itu, diharapkan mahasiswa menyelesaikan tugas-tugas, 

dan bila diperlukan dapat dilakukan diskusi dengan 3 – 5 

orang teman. Selanjutnya jawaban anda, tulis di dalam buku 

kerja. 

5. Deskripsi Kegiatan 

No Judul Kegiatan Waktu Kegiatan Hasil 
1 Prinsip-prinsip Diagnosis  1. Pendekatan Trial and 

Error. 
 

   2. Pendekatan ilmiah  
   3. Penggunaan Alat Ukur  
   4. Trouble Shooting Chart  

2 Diagnosis Motor Bensin  1.   Diagnosis Pemakaian 
Bahan Bakar Boros 

 

   2.   TS. Chart Pemakaian 
Bahan Bakar Boros 

 

   3.   Diagnosis Mesin Over 
Heating 

 

   4.   TS. Chart Mesin Over 
Heating 

 

   5.   Diagnosis Mesin Sulit 
distart 

 

   6.   TS. Chart Mesin Sulit 
distart 

 

   7.   Diagnosis Tenaga 
Mesin Lemah 

 

   8.   TS. Chart Tenaga Mesin 
Lemah 
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No Judul Kegiatan Waktu Kegiatan Hasil 
   9.   Diagnosis Mesin 

Pincang 
 

   10. TS. Chart Mesin 
Pincang 

 

3 Diagnosis Motor Diesel  1.   Diagnosis Asap Gas 
Buang 

 

   2.   TS. C Asap Gas Buang  
   3.   Diagnosis Tenaga 

Mesin Lemah 
 

   4.   TS. Chart Tenaga Mesin 
Lemah 

 

   5.   Diagnosis Mesin Sulit di 
Start 

 

   6.   TS. Chart Mesin Sulit di 
Start 

 

   7.   Diagnosis Getaran 
Mesin  

 

   8.   TS. C Getaran Mesin  
4 Sistem Pemindah Tenaga  1.   Diagnosis Kopling Slip  
   2.   TS. Chart Kopling Slip  
   3.   Diagnosis Pemindah 

Tingkat Kecepatan 
 

   4.   TS. Chart Pemindah 
Tingkat Kecepatan 

 

   5.   Diagnosis Drive Line  
   6.   TS. Chart Drive Line  

5 Diagnosis Kemudi, Rem, 
dan Suspensi 

 1.   Diagnosis Roda Kemudi 
Bergetar 

 

   2.   TS. Chart Roda Kemudi 
Bergetar 

 

   3.   Diagnosis Roda Kemudi 
tidak stabil 

 

   4.   TS. Chart Roda Kemudi 
tidak stabil 

 

   5.   Diagnosis Keausan 
Roda Depan 

 

   6.   TS. Chart Keausan 
Roda Depan 

 

   7.   Diagnosis Rem 
Kendaraan 

 

   8.   TS. C Rem Kendaraan  



 8

6. Kegiatan Belajar 1: Prinsip-Prinsip Diagnosis 

Tujuan Khusus: 
Setelah mempelajari/mengerjakan kegiatan belajar1 ini, 

diharapkan mahasiswa dapat: 

1). Menjelaskan prinsip-prinsip Diagnosis dengan benar 

2). Membedakan pendekatan yang tepat di dalam proses diagnosis 

kendaraan 

3). Menjelaskan dampak yang buruk pada usaha perbaikan kendara-

an dengan kesalahan prinsip diagnosis yang salah. 

4). Mejelaskan peranan alat ukur yang baik dalam kegiatan diagnosis 

kendaraan. 

5).  Menjelaskan konsep penyusunan trouble shooting chart. 

Kegiatan: 

1). Pelajari dengan cermat bahan bacaan yang disjikan berikut ini: 

 

Prinsip-Prinsip Diagnosis 
Diagnosis merupakan prosedur yang perlu dilakukan untuk 

menemukan kerusakan/permaslahan pada kendaraan, sebelum di-

lakukan perbaikkan. Sehingga melalui diagnosis akan ditemukan 

jawaban yang akan dipergunakan sebagai dasar untuk melakukan 

perbaikkan atau penyembuhan terhadap gejala-gejala kerusakan 

pada  kendaraan.  

Pendekatan yang dipergunakan dalam proses diagnosis yang 

berkembang di lapangan ada dua pendekatan, yaitu pendekatan 

ilmiah dan pendekatan trial and error. Pendekatan ilmiah berarti 

didalamnya terkandung konsep induksi, deduksi, dan verifikasi. Hal 

ini dapat dilihat prosesnya diawali dengan proses pengumpulan 

data/gejala, analisis data, dan penarikan kesimpulan dan dilanjutkan 

verifikasi. Sedangkan pendekatan trial and error dilakukan berdasar-
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kan pada konsep analogi terhadap pengalaman-pengalaman yang 

dimiliki. 

1. Pendekatan trial and error 

 Proses perbaikan dengan pendekatan ini, banyak diwarnai 

oleh pengulangan-pengulangan perbaikan sampai ditemukan 

perbaikan yang seharusnya. Pengulangan perbaikan ini disamping 

merupakan pemborosan tenaga juga pemborosan biaya perbaikan. 

Sebagai contoh permasalahan tenaga mesin menurun, faktor 

penyebabnya dapat timing ignition tidak tepat, kompresi bocor baik 

karena ring piston ataupun klep bocor, atau kondisi busi antar silinder 

tidak sama. Apabila pengalaman yang dimiliki hanya keausan ring 

piston, maka diagnoser akan menentukan perbaikannya dengan 

penggantian ring piston. Hal ini tidak akan menimbulkan per-

masalahan bila sekali coba tepat sesuai dengan permasalahan, 

namun apabila tidak maka akan muncul permasalahan. Per-

masalahannya terletak pada penggantian komponen (ring piston), 

dan kerusakan perpak karena pembongkaran berikutnya, serta 

pengeluaran tenaga dan waktu yang lebih banyak. Disamping itu 

dapat pula terjadi bertambahnya permasalahan yang terjadi pada 

kendaraan. Apabila perubahan permasalahan tersebut justru lebih 

besar, akan menutup permasalahan sebelumnya. 

Proses pengenalan sistem sering diabaikan oleh diagnoser 

yang biasanya menganggap atau mengasumsikan antara kendaraan 

yang satu dengan yang lainnya sama saja. Asumsi tersebut tidak 

sepenuhnya salah, namun sikap demikian hanya untuk memperoleh 

konsep yang paling mendasar dari komponen pokok dari sebuah 

kendaraan. Sehingga seharusnya pengembangan komponen dari 

setiap periode perkembangan juga termasuk dikenali oleh setiap 

diagnoser. Perlu disampaikan setiap unsur pengembangan pada 

kendaraan, tentu terdapat pertimbangan-pertimbangan tertentu 
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dalam rangka peningkatan unjuk kerja kendaraan tersebut dibanding-

kan produk-produk sebelumnya.   

Kemungkinan yang lain karena keterbatasan kepemilikan 

manual atau buku-buku yang relevan, dan yang paling parah 

memang tidak mau kenal karena malas membaca. Kedua tipe yang 

sama-sama mengabaikan pengenalan sistem ini, dalam proses 

menemukan kerusakan kendaraan menggunakan pendekatan trial 

and error atau coba-coba. Pendekatan ini mengandalkan banyaknya 

pengalaman yang dimiliki oleh diagnoser. Sehingga kadang jawaban 

kerusakan yang terjadi pada kendaraan begitu cepat, karena 

jawaban yang diberikan didasarkan pada pengalaman yang dimiliki. 

Ciri proses ini sulit dimintai jawaban “mengapa demikian”.  Hal ini 

karena dalam memperoleh hubungan antara gejala dengan kerusak-

an yang terjadi melalui proses coba-coba, artinya coba ini salah, 

coba itu salah, sampai akhirnya coba ini benar.   

Sehingga saat ditemukan kerusakan yang terjadi, mereka 

tidak dapat menjelaskan hubungannya dengan gejalanya. Untuk 

memperjelas dapat diperhatikan diagram alur berikut ini. 

 
         
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gambar 1. Diagram Alur Pendekatan Trial and Error 

Penggunaan pendekatan coba-coba ini, banyak menimbul-

kan permasalahan dan kerugian khususnya pada pemilik kendaraan 

Gejala Kerusakan Bank Pengalaman 

Jenis & Lokasi  
Kerusakan 

Perbaikan 
Kerusakan 

 
No 

Oke 
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(bila diagnoser tersebut bekerja pada bengkel penjual jasa perbaikan 

kendaraan). Sebagai contoh, seorang pemilik kendaraan meng-

ungkapkan permasalahan mesinnya tidak stabil (pincang). Berdasar-

kan pengalaman si mekanik, permasalahan tersebut karena busi 

yang tidak baik. Tanpa pemeriksaan lebih jauh si mekanik/diagnoser 

langsung menulis order mengganti busi-businya dengan yang baru. 

Namun setelah diganti permasalahan yang dikeluhkan tidak teratasi 

atau mesin masih tetap pincang.  

Permasalahan akhirnya muncul, siapa yang menanggung 

biaya atau harga busi-busi baru tersebut?, pemilik kendaraan atau 

bengkel. Pada permasalahan seperti ini, biasanya posisi yang lemah 

ada pada pemilik kendaraan, padahal seharusnya menjadi tanggung 

jawab bengkel. Namun apabila bengkel mengalami permasalahan 

seperti ini berulangkali, sebagai akibat diagnoser yang meng-

gunakan pendekatan trial and error tersebut, maka akan berakibat 

kebangkrutan. Sehingga apabila dibebankan pada costemer merupa-

kan ketidak jujuran, sedangkan apabila dibebankan pada bengkel 

merupakan awal kebangkrutan bengkel.  

2. Pendekatan Ilmiah 
Kendaraan adalah teknologi yang merupakan salah satu 

hasil/produk pemikiran ilmiah yang dilakukan oleh manusia, bukan 

merupakan kegiatan yang menggunakan pendekatan trial and error. 

Hal ini perlu disampaikan karena setiap bagian dari kendaraan dibuat 

berdasarkan perhitungan atau pertimbangan rasional tertentu, 

sehingga antara satu sistem dengan sistem yang lainnya tentu 

terdapat argumentasi-argumentasi rasionalnya pula. Oleh karena itu 

dalam melakukan diagnosispun, seharusnya tidak terlepas dari 

karakter dari obyek yang dihadapi.  

Seperti telah disampaikan di atas pendekatan ilmiah berarti 

di dalamnya terkandung konsep induksi, deduksi, dan verifikasi. 

Untuk dapat melakukan proses penarikan kesimpulan baik secara 
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induksi maupun deduksi diperlukan informasi-informasi atau data-

data. Oleh karena itu  langkah awal yang harus dilakukan adalah 

tersedianya data-data yang diperlukan. Data-data atau informasi 

dapat berbentuk umum berdasarkan konsep-konsep yang berlaku 

pada kendaraan, dan dapat pula berupa informasi khusus tentang 

kendaraan tersebut. Sehingga dalam pengambilan kesimpulan 

dilakukan baik secara deduksi maupun induksi, akan diperoleh  

jawaban sementara terhadap permasalahan-permasalahan yang 

terjadi. Kesimpulan sementara tersebut selanjutnya dilakukan peng-

ujian menggunakan perlengkapan diagnosis.   

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
                                                                 Oke 
 
                                                     
 
 
 
 
 
   
 
  Gambar 2. Diagram Alur Pendekatan Ilmiah. 
 

1). Pengumpulan Data. 

Pertama-tama yang harus dilakukan dalam melakukan 

diagnosis adalah mengenal dengan baik sistem kendaraan tersebut. 

Pengenalan ini meliputi jenis kendaraan, merk kendaraan, dan tahun 

pembuatannya. Data ini sebagai data dasar untuk mengenali 

Deduksi Induksi 

Jenis & Lokasi 
Kerusakan

Perbaikan  
Kerusakan

Pengujian 

Jawaban 
Sementara 

 
No 

 
No 

Oke

Gejala 
Kerusakan 
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kendaraan tersebut, pengenalan lebih lanjut melalui buku manual. 

Seperti diketahui pada periode tertentu, sistem yang terkandung 

pada produksi kendaraan mengalami perubahan/perkembangan atau 

perbedaan dengan produksi sebelumnya atau sesudahnya. Meski-

pun kemungkinan perkembangan tersebut sangat kecil, namun 

perubahan yang dilakukan tentu mempunyai makna agar produksi 

berikutnya lebih baik dari sebelumnya. Perubahan-perubahan ter-

sebut termasuk yang harus dikenal, dan termasuk didalamnya peran 

perubahan tersebut terhadap kendaraan yang didiagnosis. 

Pengenalan sistem ini dimaksudkan untuk meletakkan alur analisis 

kerusakan sub-sistem pada kendaraan.  

Proses pengumpulan data kendaraan yang mengalami 

kerusakan, dapat menggunakan dua sumber data yaitu data primer 

dan data skunder. Data primer terdapat pada kendaraan dan data 

skunder terdapat pada pemakai atau pemilik kendaraan. Data utama 

memang terdapat pada kendaraan, namun untuk memperdalam 

kajian terhadap permasalahan yang terjadi, data skunder akan 

sangat membantu. Apalagi apabila proses perbaikan tersebut 

dilakukan oleh bengkel penjual jasa perbaikan, keluhan pemakai 

kendaraan menjadi tolok ukur proses perbaikan. 

Pengumpulan data atau informasi dari pemilik kendaraan, 

tentang what, when, where, dan how. Pertanyaan what berkisar pada 

kondisi yang dikeluhkan oleh pemilik kendaraan. Hal ini perlu dikaji 

secara hati-hati mengingat pemilik kendaraan asumsinya tidak 

memahami seluk beluk kendaraan, meskipun terdapat juga sebagian 

pemilik yang sedikit banyak tahu tentang kendaraan. Sehingga 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan harus dapat mentransfer 

bahasa pemilik menjadi bahasa teknik atau bengkel, dan proses 

perbaikkan dilaksanakan hakekatnya adalah untuk mengatasi 

keluhan pemilik.  
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Pertanyaan berikutnya adalah when atau kapan, berkaitan 

dengan saat mulai terjadinya permasalahan sampai dengan saat 

diperaiki. Apabila terjadinya sudah cukup lama, maka diagnoser perlu 

berfikir kemungkinan dampak permasalahan tersebut terhadap 

sistem yang lainnya. Sebagai contoh, pemilik mengungkapkan 

bahwa lampu indikator oli sering menyala. Apabila ini sudah cukup 

lama, berarti kemungkinan terjadi keausan pada komponen mesin 

yang memerlukan pelumasan. Padahal apabila saat terjadi langsung 

diperiksa kemungkinan hanya jumlah oli yang kurang atau pompa 

pelumas yang aus. Sehingga pertanyaan kapan ini sangat penting 

untuk keperluan diagnosis. Disamping itu dalam kaitannya dengan 

pertanyaan kapan ini, juga perlu dipertanyakan perlakuan yang 

sudah dilaksanakan sampai dengan saat ini. Hal ini untuk meng-

ungkap, kemungkinan permasalahan tambahan selain permasalahan 

sebelumnya. Sebab dengan adanya perlakuan sesudah terjadi 

permasalahan, terdapat kemungkinan permasalahan utama tidak 

teratasi dan terjadi permasalahan tambahan yang kadang justru 

menutup permasalahan sebelumnya. 

Diagnoser juga perlu mempertanyakan lokasi kejadian 

apabila memungkinkan. Sebab ada kemungkinan lokasi ikut ber-

peran terhadap munculnya permasalahan. Sebagai contoh, daerah 

pegunungan, dijalan tol dan sebagainya. Kondisi pegunungan yang 

banyak jalannya naik dan turun tajam, dengan jumlah minyak 

pelumas minim kadang akan menyebabkan pompa oli keluar dari 

permukaan, sehingga kadang tidak terkirim oli pada komponen yang 

seharusnya dilumasi, akibatnya jelas yaitu keausan. Pertanyaan 

selanjutnya adalah how atau bagaimana proses terjadinya 

permasalahan. Pertanyaan ini megungkap cerita saat terjadinya 

permasalahan pada kendaraan tersebut. Jawaban ini akan 

menambah informasi sebagai dasar pelacakan lebih lanjut.  
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Pengumpulan data belum berhenti, dilanjutkan dengan 

pemeriksaan langsung pada kendaraan secara fisik yang berkaitan 

dengan keluhan yang sudah disampaikan oleh pemilik kendaraan. 

Pemeriksaan dalam rangka pengumpulan data ini, dilakukan baik 

pada saat mesin berhenti dan apabila memungkinkan dalam 

keadaan jalan. Langkah ini disamping proses pengumpulan data, 

juga untuk memastikan bentuk keluhan pemilik pada kendaraan. 

Dengan cara demikian, tolok ukur perbaikan yang akan dilaksanakan 

dapat sesuai dengan permintaan pemilik kendaraan. Langkah 

pemeriksaan ini kadang tidak dapat dilaksanakan, apabila kendaraan 

dalam keadaan mogok. Usaha pertama yang perlu dilakukan adalah 

mencoba menghidupkan mesin, namun apabila tidak mungkin maka 

jalan keluarnya overhaul 

2).  Penarikan Kesimpulan. 

Penarikan kesimpulan dalam hal ini adalah memunculkan 

jawaban sementara terhadap permasalahan kendaraan, berdasarkan 

data-data atau informasi yang telah diperoleh. Dalam bahasa 

penelitian adalah pengajuan hipotesis. Cara penarikan kesimpulan ini 

menggunakan cara induksi dan deduksi. Pengajuan jawaban 

sementara ini dimungkinkan lebih dari satu jawaban, namun 

diagnoser telah mempunyai atau mem-buat urutan prioritas.  

3).  Pengujian  

Pengujian ini dalam penelitian dikenal dengan istilah 

pengujian hipotesis. Dalam kegiatan diagnosis, merupakan pengujian 

jawaban sementara yang telah dirumuskan. Langkah pengujian ini 

sangat penting untuk memastikan permasalahan dan menghindarkan 

proses coba-coba seperti pada pendekatan trial and error. Sebagai 

contoh, kompresi mesin terukur rendah. Penyebabnya sebenarnya 

sudah jelas yaitu adanya kebocoran, namun dimana letak kebocoran 

tersebut yang perlu hati-hati. Sebab kebocoran dapat terjadi pada 

katup, perpak kepala silinder, atau pada ring piston.  
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Dari ketiga kemungkinan tersebut paling tidak ada dua 

kemungkinan perbaikan yang perlu dilakukan, yaitu bongkar kepala 

silinder dan overhaul mesin. Bila yang bocor katup dan perpak maka 

cukup hanya membongkar kepala silinder, sedangkan apabila yang 

bocor ring piston, maka mesin harus overhaul. Sudah tentu ongkos 

jasa untuk overhaul lebih mahal dibandingkan dengan hanya 

membongkar kepala silinder. Oleh karena itu, proses pengujian 

kemungkinan permasalahan sebelum dilakukan perbaikan, akan 

mengefektifkan pekerjaan dan meringankan ongkos jasa perbaikan. 

Dengan demikian langkah pengujian merupakan proses menemukan 

jawaban dari beberapa jawaban sementara yang diajukan. Sehingga 

melalui langkah ini akan terjadi proses penerimaan dan penolakan 

terhadap jawaban sementara. Jawaban yang diterima, merupakan 

dasar dilakukannya perbaikan permasalah-an kendaraan. 

Dengan demikian prosedur diatas dapat dituliskan 

sebagai berikut:  

Langkah 1  :  Perumusan masalah  

    Proses penterjemahan bahasa, dari bahasa 

driver/pemilik kendaraan ke bahasa bengkel/teknik. 

Langkah 2  : Pengkajian Permasalahan 

    Secara Induksi   :  - menanya  operator 

      - melihat kondisi fisik 

         - mencoba kondisi running  

Secara deduksi  :  - mengkaji sistem melalui buku 

manual atau  buku-buku materi 

yang relevan. 

Langkah 3  : Perumusan kemungkinan kerusakan. 

    Berdasarkan hasil kajian langkah 2 dirumuskan ke-

mungkinan-kemungkinan  kerusakan yang terjadi dan 

mengatur dari yang mudah ke yang sulit. 
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Langkah 4  : Pengujian kemungkinan-kemungkinan kerusakan 

langkah 3 menghasilkan jawaban yang sifatnya baru 

teoritis atau sementara yang dalam metode ilmiah di 

sebut dengan hipotesis.  Oleh karena  itu perlu diuji 

kebenarannya. 

Langkah 5   : Merumuskan kerusakan berdasarkan hasil pengujian, 

akhirnya ditemukan jawaban/kerusakan  yang terjadi. 
 

3. Penggunaan Alat Ukur 

 Dalam proses diagnosis hasilnya akan sangat ditentukan 

oleh kesahihan data. Untuk memperoleh data sebenarnya dapat 

digunakan panca indera manusia, namun kelemahannya terletak 

pada tingkat sensitifitas indera tersebut, oleh karenanya data yang 

diperoleh akan bersifat relatif yang berarti tidak dapat dipergunakan. 

Untuk mengatasi kelemahan tersebut maka dipergunakan alat yang 

dapat mengiliminir  relativitas data. Namun demikian alat juga akan 

menambah relativitas, bila persyaratan sebagai alat tidak terpenuhi 

yakni validitas dan reliabitasnya. 

4. Trouble Shooting Chart 

Disadari pada dasarnya manusia dalam keterbatasan baik 

tenaga, ingatan dan sebagainya. Oleh karena itu selalu ada usaha 

untuk mengatasi adanya keterbatasan-keterbatasan tersebut. Usaha 

yang perlu dilakukan agar tidak terlalu banyak mengulang pekerjaan 

yang sama,dalam pekerjaan diagnosis adalah membuat sejenis 

pedoman diagnosis yang dikenal dengan istilah Trouble Shooting 

Chart. 

Dasar penyusunan, trouble shooting chart tidak lain adalah 

proses analisis induksi dan deduksi pada awal langkah diagnosis 

yang menunjuk pada berbagai kemungkinan kerusakan yang terjadi. 

Dengan susunan demikian, trouble shooter dapat menghemat 
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energinya. Tanpa harus mengorbankan kualitas diagnosis yang 

dilakukan. Di samping itu, dengan trouble shooting chart akan 

menentukan trouble shooter melakukan kegiatannya dengan urutan 

yang benar dan mencatat berbagai faktor yang menjadi penyebab 

kerusakan. 

2). Lembar latihan: Kegiatan belajar 1. 

Kerjakan tugas berikut ini pada tempat yang telah disediakkan di 

dalam modul ini: 

2.1). Diagnosis kendaraan dapat dilakukan oleh siapapun, baik dia 

menguasai metode ilmiah atau tidak, yang penting mengetahui 

bidang otomotif. Setujukah anda dengan pernyataan ini? 

Jelaskkan pendapat anda! 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

2.2). Jelaskan mengapa diagnosis perlu dilakukan dalam proses 

perbaikan kerusakan kendaraan? 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

2.3). Bagimanakah konsep diagnosis berdasarkan Trial and Error, 

apakah tanda-tanda yang paling mudah diketahui dari 

penggunaan pandekatan tersebut? 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
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2.4). Sementara, Bagimanakah konsep diagnosis berdasarkan 

metode ilmiah, apakah tanda-tanda yang paling mudah 

diketahui dari penggunaan pandekatan tersebut? 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 _________________________________________________ 

 

2.5). Manakah diantara kedua pendekatan tersebut, yang 

efektivitasnya lebih tinggi? Jelaskan pendapat anda tersebut! 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 _________________________________________________ 

 

2.6). Manakah diantara kedua pendekatan tersebut, yang efisiensi-

nya lebih tinggi? Jelaskan pendapat anda tersebut! 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 _________________________________________________ 

 

2.7). Apakah persyaratan penggunaan alat ukur? Sebutkan dan 

jelaskan pendapat anda tersebut 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 _________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
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2.8). Apakah dampak yang terjadi terhadap hasil diagnosis, bila 

persyaratan sebagai alat ukur tidak terpenuhi. Jelaskan 

jawaban anda! 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 _________________________________________________ 

 

2.9). Apakah yang dimasksud dengan trouble shooting chart?, 

Apakah fungsinya untuk kegiatan diagnosis? Jelaskan 

jawaban anda! 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 _________________________________________________ 

 

2.10). Bagaimanakah konsep dasar penyusunan trouble shooting 

chart? Jelaskan jawaban anda! 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 _________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perhatian: 
Sebelum melanjutkan pada kegiatan selanjutnya, cocokanlah jawaban Anda 
dengan yang termuat pada halaman 47 
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7. Kegiatan Belajar 2 : Diagnosis Motor Bensin 

Tujuan Khusus: 
Setelah mempelajari/mengerjakan kegiatan belajar 2 ini, 

diharapkan mahasiswa dapat: 

1). Menjelaskan Diagnosis permasalahan konsumsi bahan bakar 

boros pada motor bensin. 

2). Menyusun trouble shooting chart untuk permasalahan koonsumsi 

bahan bakar boros. 

3). Menjelaskan Diagnosis permasalahan Over heating pada motor 

bensin. 

4). Menyusun trouble shooting chart untuk permasalahan Over 

heating pada motor Bensin. 

5). Menjelaskan Diagnosis permasalahan Mesin Sulit distart pada 

motor bensin. 

6). Menyusun trouble shooting chart untuk permasalahan Mesin Sulit 

di start pada motor Bensin. 

7). Menjelaskan Diagnosis permasalahan tenaga mesin lemah pada 

motor bensin. 

8). Menyusun trouble shooting chart untuk permasalahan tenaga 

mesin lemah pada motor bensin. 

9). Menjelaskan Diagnosis permasalahan Mesin Pincang pada motor 

bensin. 

10). Menyusun trouble shooting chart untuk permasalahan Mesin 

Pincang pada motor Bensin. 
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Kegiatan: 

Diagnosis Motor Bensin 

1). Pelajari dengan cermat bahan bacaan yang disjikan berikut ini: 

1.1).  Diagnosis Pemakaian Bahan Bakar Boros pada Motor 
Bensin 

a. Diagnosis 

Motor bensin merupakan salah satu bentuk mesin pem-

bangkit tenaga dengan memanfaatkan sumber energi bahan bakar 

minyak, yaitu premium. Pembangkitan tenaga dilakukan dengan 

proses pembakaran didalam mesin itu sendiri, sehingga motor bensin 

termasuk kedalam jenis mesin pembakaran dalam (Internal Combus-

tion Engine). Terdapat 3 faktor yang harus ada setiap proses pem-

bakaran, yaitu bahan bakar, oksigen, dan panas. Apabila ketiga 

faktor tersebut dalam satu ruangan, maka akan terjadi proses pem-

bakaran. 

Pemakaian atau konsumsi bahan bakar pada kendaraan 

berlebihan atau boros, merupakan indikator bahwa energi panas 

hasil pembakaran tidak dapat dikoversikan menjadi energi mekanik 

secara maksimal. Hal ini karena adanya berbagai faktor yang 

mempengaruhi. Faktor-faktor yang diduga berpengaruh adalah 

tekanan kompresi mesin yang rendah (sudah menurun), sistem 

pengapian, dan sistem bahan bakarnya.  

Seperti diketahui tekanan kompresi merupakan fondasi 

tekanan akhir pembakaran. Apabila tekanan kompresi berkurang, 

maka tekanan akhir pembakaran juga akan menurun. Dampaknya 

output daya mesin juga akan turun, dan untuk menghasilkan daya 

yang sama diperlukan tambahan energi bahan bakar yang dibakar. 

Oleh karena itu, salah satu faktor yang perlu diketahui dalam 

permasalahan ini adalah, kondisi tekanan kompresi mesin. Di 
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samping itu, tekanan kompresi pada mesin, berfungsi untuk 

menaikkan temperatur udara pembakaran. Temperatur udara ini 

diperlukan untuk merubah kabutan bahan bakar (berarti bahan bakar 

masih dalam bentuk cair) menjadi bentuk uap atau gas. Sehingga 

dengan adanya penurunan tekanan kompresi berarti temperatur 

udara juga turun, akibatnya proses penguapan bahan bakar terjadi 

permasalahan atau prosentase bensin yang menguap berkurang. 

Sedangkan bahan bakar yang tidak menguap, berarti tidak dapat 

bereaksi dengan oksigen, sehingga tidak terbakar atau tidak dapat 

menghasilkan energi panas. Bahan bakar ini berarti terbuang atau 

pemborosan. 

Berkurangnya tekanan kompresi, disebabkan karena terjadi 

kebocoran. Bocoran tersebut dapat terjadi karena keausan ring 

kompresi, pada katup-katup baik katup masuk atau katup buang, dan 

pada gasket kepala silinder. Apabila penyebab borosnya bahan 

bakar diketahui karena rendahnya tekanan kompresi, maka sebelum 

dilakukan perbaikan perlu diketahui terlebih dahulu diantara ketiga 

kemungkinan tersebut. Sebab bila penyebabnya ring piston, maka 

perbaikan harus turun mesin. Sedangkan bila gasket dan katup, 

maka perbaikan cukup hanya membongkar kepala silinder. 

Keduanya sudah tentu berbeda jauh dalam hal, lama perbaikan 

maupun ongkos jasanya. Untuk memilahkannya dapat dilakukan 

secara sederhana, yaitu dengan memasukan minyak pelumas 

secukupnya kedalam silinder. Selanjutnya dilakukan pengukuran 

tekanan kompresinya, apabila tekanannya naik berarti ring kompresi 

mengalami keausan berlebihan. Sebaliknya apabila tekanan tidak 

naik, berarti kebocoran terjadi pada bagian katup atau gasket. Hal ini 

karena minyak pelumas yang dimasukan tadi, hanya menutup 

kebocoran ring kompresi. 

Faktor lain yang menjadi penyebab borosnya konsumsi 

bahan bakar adalah sistem pengapian, yaitu suatu sistem pada 
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motor bensin yang berfungsi untuk menyediakan bunga api listrik 

untuk memulai proses pembakaran. Seperti diketahui terdapat 

beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh sistem pengapian, 

yaitu besarnya bunga api, saatnya (timing ignition), dan pengajuan 

saat pengapian (timing advance).  

Besarnya bunga api yang dihasilkan akan menentukan, lama 

waktu proses pembakaran. Lama waktu proses pembakaran pada 

motor rata-rata sekitar 23 ~ 25 derajad engkol, diawali pada timing 

yang ditentukan sebelum TMA dan diakhiri sekitar 13 ~ 15 derajad 

sesudah TMA.  Kelemahan bunga api ini, berakibat pada waktu 

proses pembakaran lebih lama. Sehingga terdapat sebagian bahan 

bakar yang terbakar sesudah batas proses pembakaran. Untuk 

mengidentifikasi permasalahan ini, dapat dilakukan cara sedehana 

yaitu mencabut kabel tegangan tinggi dari coil. Selanjutnya dicoba 

untuk melihat besarnya bunga api. Apabila besar berarti 

penyebabnya mulai dari distributor cap, kabel tegangan tinggi busi, 

dan businya sendiri. Sebaliknya apabila kecil, perlu diperiksa kondisi 

platina, kondensator, sambungan kabel, switch, dan kemungkinan 

kapasitas battery. 

Timing Ignition adalah saat dimulainya proses pembakaran, 

yaitu saat terjadi loncatan bunga api pada busi. Ketepatan timing ini 

akan menentukan tercapainya tekanan maksimal hasil pembakaran. 

Timing yang terlalu maju akan menyebabkan bergesernya titik 

tekanan maksimum lebih maju. Kondisi ini akan menyebabkan 

terjadinya tekanan balik yang arahnya berlawanan dengan gaya 

lembam fly wheel, sehingga akan mengurangi besarnya gaya 

lembam yang telah dibentuk oleh proses pembakaran sebelumnya. 

Padahal seharusnya proses pembakaran selanjutnya, menambah 

atau meneruskan besarnya gaya lembam fly wheel proses 

pembakaran sebelumnya. Dengan demikian, proses pembakaran 
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selanjutnya dayanya akan berkurang karena untuk menggantikan 

gaya lembam yang hilang. 

Sebaliknya apabila timing ignition terlalu mundur, maka 

terdapat sejumlah bahan bakar yang terbakar sesudah 13 atau 15 

derajad sesudah TMA. Proses pembakaran yang terjadi sesudah 

batas tersebut, sudah tidak akan menambah tekanan di dalam 

silinder. Hal ini disebabkan karena energi panas yang dihasilkan 

sudah diimbangi oleh kecepatan muai ruang karena kecepatan piston 

bergerak menuju TMB. Sehingga bahan bakar yang terbakar 

sesudah batas tersebut, merupakan pemborosan. 

Timing ignition seharusnya bervariasi sesuai dengan 

perubahan putaran mesin. Hal ini didasarkan pada pemikiran, bahwa 

lamanya proses pembakaran baik pada saat putaran mesin rendah 

maupun tinggi relatif tetap. Atau dengan kata lain, apabila kecepatan 

putar engkolnya berbeda, pada jumlah waktu yang sama, maka 

besarnya sudut tempuh engkol juga akan berbeda. Pada putaran idle 

dan rendah besarnya sudut tempuh engkol adalah sekitar 25 derajat, 

yaitu 10 derajat engkol sebelum TMA ditambah 15 derajat engkol 

sesudah TMA. Apabila diasumsikan lama waktu pembakaran tetap, 

berarti pada kecepatan sudut engkol yang lebih tinggi, besarnya 

sudut tempuh engkol akan lebih besar dari 25 derajat. Sehingga 

apabila timing ignitionnya tetap, maka akhir pembakarannya akan 

terjadi sesudah 15 derajat sesudah TMA. Padahal seperti telah 

dikemukakan diatas, pembakaran bahan bakar yang terjadi sesudah 

15 derajat sesudah TMA  relatif tidak menambah tekanan didalam 

silinder. Oleh karena itu, dengan perubahan kecepatan putaran 

mesin yang dipertahankan adalah akhir proses pembakaran. Untuk 

itu, timing ignition yang harus dimajukan. 

Faktor berikutnya adalah sistem bahan bakar. Sistem bahan 

bakar berfungsi untuk menyediakan dan mengatur kebutuhan bahan 

bakar mesin. Pengaturan tersebut meliputi kuantitas dengan 
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variasinya, dan pengabutan bahan bakar. Pengaturan kuantitas 

untuk menjaga komposisi perbandingan campuran antara bahan 

bakar dan oksigen, pada segala kondisi kebutuhan. Komposisi 

campuran yang gemuk akan cenderung mengakibatkan munculnya 

kandungan CO dan Hc pada gas buang. Keduanya merupakan 

komponen bahan bakar, yang seharusnya dapat mengahsilkan 

energi panas. Namun karena jumlah oksigen yang kurang, maka 

terdapat bahan bakar yang tidak mendapatkan oksigen.  

Sedangkan proses pengabutan yang dapat berakibat pada 

borosnya bahan bakar, karena hasil kabutan yang kasar. Kabutan 

yang kasar berarti butiran bahan bakarnya besar-besar. Kondisi 

kabutan yang demikian, proses penguapan bahan bakar memerlukan 

waktu yang lebih lama, atau sebelum butiran bahan bakar sempat 

menguap sudah terkena panas yang tinggi, sehingga butiran tersebut 

akan membentuk karbon (Hc). Dengan demikian akibatnya energi 

bahan bakar (kalor) tidak dapat optimal. 

Permasalahan sistem bahan bakar tersebut, terdapat 

beberapa kemungkinan penyebabnya. Ukuran spuyer terlalu besar, 

akan menyebabkan jumlah bahan bakar yang keluar dari jet-jet 

karburator banyak. Di samping itu, keluarnya bahan bakar yang 

banyak disebabkan, karena vacum yang tinggi pada intake manifold. 

Penyebabnya karena katup choke menutup, atau saringan udara 

yang sudah kotor. Banyaknya bahan bakar yang keluar, dapat 

disebabkan karena tinggi permukaan bahan bakar diruang 

pelampung terlalu tinggi.  

b. Trouble shooting chart. 

Berdasarkan diskripsi permasalahan borosnya pemakaian 

bahan bakar di atas, maka selanjutnya dapat disusun tata urutan 

diteksi kemungkinan kerusakan mesin sebagai berikut : 
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Gambar 3.  Trouble Shooting Chart Konsumsi Bahan Bakar 
Boros 

 
 

1.2).  Diagnosis Mesin Over Heating pada Motor Bensin 

a. Diagnosis 

Overheating didalam mesin dimaksudkan terjadinya panas 

yang berlebihan pada mesin. Panas yang berlebihan tersebut 

besarnya ditunjukkan oleh temperatur gauge pada panel instrumen 

atau secara visual jumlah air pendingin relatif cepat berkurang. Pada 

temperatur gauge biasanya terdapat huruf C (cold) dan H (hot). 

Didekat huruf C terdapat satu atau dua garis, sebagai indikator batas 

PEMAKAIAN BAHAN BAKAR BOROS

TEKANAN KOMPRESI SISTEM PENGAPIAN SISTEM BAHAN BAKAR

Ukur tekanan kompresi Periksa Bunga api pada busi Periksa Saringan Udara 

P e r i k s a  K a t u p  C h o k e      Rendah        B a i k  l e m a h N o r m a l

Masukan Oli dan ukur Periksa output coil 
Menutup/tidak 
normal 
Perbaiki 

B a i k

Tetap  N a i k  L e m a h N o r m a l

K a t u p  
a t a u  

g a s k e t  

R i n g  
p i s t o n  

P e r i k s a :  
B a t t e r y  
S w i t c h  
P l a t i n a  
C o i l   
Ballast R. 
Connect.

P e r i k s a  
D i s t r . C  
R o t o r  
K a b e l  B  
B u s i .

Periksa/Perbaiki karburator 
1 . T i n g g i  p e l a mp u n g  
2 . U k u r a n  S p u y e r  
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faktor penyebab, periksa Faktor yang 

lainnya
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minimal temperatur kerja mesin. Demikian juga didekat huruf H juga 

terdapat garis yang beberapa kendaraan diberi warna merah, 

sebagai petunjuk bahwa temperatur mesin berlebihan atau disebut 

dengan istilah overheating. 

Permasalahan overheating pada mesin, terdapat dua 

kemungkinan yang menjadi faktor penyebab yaitu karena sistem 

pendingin dan kondisi mesin. Sistem pendinginan berfungsi untuk 

mendinginkan mesin atau menstabilkan temperatur mesin pada 

temperatur kerja, agar komponen mesin tidak mengalami 

pengembangan yang berlebihan. Panas mesin yang bersumber dari 

proses pembakaran, sekitar 30 ~ 40 persen menyebar keluar melalui 

dinding ruang bakar yaitu silinder, kepala silinder, dan piston. Tanpa 

pendinginan atau penurunan temperatur, ketiga komponen tersebut 

akan mengalami pemuaian yang berlebihan. Pemuaian tersebut akan 

berakibat macetnya piston, dan melengkungnya kepala silinder. 

Untuk menjaga kemungkinan tersebut, maka sistem pendingin 

berfungsi menjaga agar komponen-komponen tersebut tidak 

mengalami perubahan atau pemuaian yang berlebihan. 

Berbagai gangguan dapat menyebabkan sistem pendingin 

motor tidak dapat bekerja optimal. Jumlah air pendingin kurang akan 

menyebabkan kenaikan temperatur berlebihan, dan menyebabkan 

penguapan air yang berlebihan. Berkuranngnya jumlah air pendingin 

akan menyebabkan kecepatan aliran air pada radiator semakin 

tinggi, sehingga proses pengambilan atau pendinginan panas air oleh 

radiator menjadi tidak efektif. Selanjutnya air yang belum diturunkan 

dengan baik temperaturnya, kembali kemesin untuk mendinginkan 

mesin. Begitu berulang-ulang, akibatnya temperatur air sudah tentu 

temperatur air akan semakin tinggi dan proses penguapan air tidak 

dapat dihindari. terjadinya proses penguapan air pendingin berarti 

akan semakin mengurangi jumlah air yang ada didalam sistem 

pendinginan. Berkurangnya jumlah air pendingin disebabkan oleh 
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karena kebocoran, persedian air pada reservoir habis, dan karena 

proses penguapan yang berlebihan. 

Gangguan yang lain yaitu tidak bekerjanya termostat. 

Termostat adalah suatu alat yang dipasang pada sistem pendingin 

yang berfungsi untuk mengatur mekanisme sirkulasi/aliran air 

pendingin pada sistem pendinginan. Pengaturan sirkulasi air 

pendingin ini, dimaksudkan untuk menjaga agar temperatur air 

pendingin tetap stabil pada temperatur kerja. Saat temperatur air 

masih belum mencapai temperatur kerja, termostat menutup saluran 

yang menuju ke radiator. Hal ini akan menyebabkan temperatur air 

naik, dan saat temperatur mendekati temperatur kerja, termostat 

terbuka, sehingga sirkulasi air melalui radiator untuk diturunkan 

temperaturnya. Oleh karena itu permasalahan akan terjadi sewaktu 

termostat macet tidak mau membuka, maka air tidak mengalir melalui 

radiator yang berarti tidak ada proses penurunan temperaturnya. 

Akibatnya overheating tidak dapat dihindari lagi. Kondisi ini sering 

menyebabkan pemilik kendaraan melepas termostat dari sistem 

pendinginan. Perlakuan ini untuk daerah panas tidak begitu 

menimbulkan dampak permasalahan, namun untuk daerah yang 

dingin akan muncul permasalahan. Permasalahan yang ringan 

adalah pemakai-an bahan bakar boros, hal ini sebagai akibat 

derasnya aliran panas ke air pendingin atau naiknya prosentase 

panas yang diambil oleh sistem pendingin. Permasalahan yang lain 

adalah terjadinya keretakan silinder sebagai akibat perbedaan 

temperatur yang cukup tinggi antara didalam dan diluar silinder. 

Untuk mengatasi bila macet perlu diganti. 

Gangguan yang lain karena tersumbatnya radiator. Radiator 

berfungsi untuk menurunkan temperatur air pendingin. Tersumbatnya 

beberapa saluran radiator, berarti efektifitas pendinginan air akan 

berkurang. Hal ini semakin lama temperatur air pendingin akan 

semakin tinggi tanpa dapat dikendalikan lagi oleh radiator, sehingga 
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kasus overheating tidak dapat dihindari lagi. Untuk meng-atasinya 

dengan sendirinya melepas radiator dan membersihkan saluran yang 

tersumbat. 

Seperti telah disampaikan diatas, penyebab overheating 

disamping karena sistem pendingin dapat juga disebabkan oleh 

karena kondisi mesin. Beberapa kondisi mesin yang dapat 

menyebabkan permasalahan overheating adalah timing, kompresi, 

dan kondisi campuran bahan bakar yang kurus. Timing ignition 

adalah saat dimulainya proses pembakaran, yaitu saat terjadi 

loncatan bunga api pada busi. Ketepatan timing ini akan menentukan 

tercapainya tekanan maksimal hasil pembakaran. Timing yang terlalu 

maju akan menyebabkan bergesernya titik tekanan maksimum lebih 

maju. Kondisi ini akan menyebabkan terjadinya tekanan balik yang 

arahnya berlawanan dengan gaya lembam fly wheel, sehingga akan 

mengurangi besarnya gaya lembam yang dibentuk proses 

pembakaran sebelumnya. Padahal seharusnya proses pembakaran 

selanjutnya, menambah atau meneruskan besarnya gaya lembam fly 

wheel proses pem-bakaran sebelumnya. Dengan demikian, proses 

pembakaran selanjutnya dayanya akan berkurang karena untuk 

menggantikan gaya lembam yang hilang dan untuk mencapai tenaga 

yang sama, berarti harus menambah jumlah bahan bakar yang 

dibakar. Penambahan bahan bakar tersebut, berarti penambahan 

jumlah panas. Karena terjadi pada kecepatan yang sama, berarti 

perpindahan panas kediding ruang bakar akan lebih banyak, dan 

akibatnya temperatur air akan meningkat. 

Sebaliknya apabila timing ignition terlalu mundur, maka 

terdapat sejumlah bahan bakar yang terbakar sesudah 13 atau 15 

derajad sesudah TMA. Proses pembakaran yang terjadi sesudah 

batas tersebut, sudah tidak akan menambah tekanan didalam 

silinder. Hal ini disebabkan karena energi panas yang dihasilkan 

sudah diimbangi oleh kecepatan muai ruang karena kecepatan piston 
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bergerak menuju TMB. Upaya untuk menaikan daya mesin adalah 

menambah jumlah bahan bakar. Penambahan jumlah bahan bakar 

tersebut berarti menambah jumlah kalor didalam ruang bakar, 

sehingga perpindahan panas kedinding ruang bakar juga bertambah. 

Perpindahan panas tersebut selanjutnya akan menaikan temperatur 

air pendingin. 

b. Trouble shooting chart. 

Berdasarkan diskripsi permasalahan Mesin Over Heating 
diatas, maka selanjutnya dapat disusun tata urutan diteksi 

kemungkinan kerusakan sebagai berikut : 
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Gambar 4.  Trouble Shooting Chart Overheating 

MESIN OVERHEATING 
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Radiator dan Reservoir 
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Tambah Jumlah air 
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Periksa Radiator 
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bukan karena 
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Permasalahan kompresi yang sudah menurun, juga akan 

menyebabkan terjadinya kasus overheating mesin. Penurunan 

tekanan kompresi akan menyebabkan turunnya daya mesin, 

sehingga upaya untuk menaikan daya mesin ditempuh dengan 

menambah jumlah bahan bakar. Penambahan inilah yang akibatnya 

menaikkan temperatur air pendingin. Demikian juga dengan kondisi 

campuran kurus, menyebabkan daya mesin kurang. untuk 

menaikkan daya mesin juga dengan menambah jumlah bahan bakar. 

Dan penambahan inilah yang akibatnya menaikkan temperatur air 

pendingin.  
 

1.3).     Diagnosis Mesin Sulit distart 

a.  Diagnosis 

Seperti telah dikemukakan di atas, proses pembakaran akan 

berlangsung apabila ketiga faktor yaitu udara (O2), bahan bakar 

(HC), dan panas. Di samping itu, ketiganya akan memunculkan 

fenomena pembakaran, apabila persyaratannya terpenuhi. 

Keberadaan oksigen di samping masalah jumlahnya, persyaratan 

yang diperlukan adalah temperaturnya. Untuk memenuhi persyaratan 

tersebut, akan ditentukan oleh kevakuman yang dihasilkan saat 

langkah isap (untuk jumlahnya). Beberapa kendaraan telah 

dilengkapi dengan turbo untuk mengatasi jumlah kebutuhan oksigen 

pada proses pembakaran. Untuk temperatur-nya ditentukan oleh 

besarnya perbandingan kompresi, dan pada kendaraan untuk daerah 

yang dingin dilengkapi dengan pemanas awal (preheating) yang 

dipasang pada intake manifold. Temperatur udara atau oksigen ini, 

akan dipergunakan untuk mengubah butiran kabutan bahan bakar 

menjadi uap agar bahan bakar dapat bereaksi dengan oksigen (O2). 

Jumlah oksigen yang tidak memenuhi persyaratan, disamping akan 

menyebabkan komposisi campuran menjadi gemuk, juga akan 
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menyebabkan temperatur udara kurang atau tidak mampu 

menguapkan bahan bakar. Temperatur udara disamping itu juga 

dipengaruhi oleh temperatur mesin yang masih dingin, juga 

ditentukan oleh kondisi tekanan kompresi yang dihasilkan oleh 

mesin. Temperatur yang ditentukan oleh jumlah udara, temperatur 

mesin, dan kondisi tekanan kompresi tersebut, akan menyebabkan 

reaksi antara bahan bakar dengan udara tidak dapat berlangsung, 

dan akibatnya proses pembakaran tidak berlangsung dan mesin 

berarti tidak hidup.  

Persyaratan untuk bahan bakar yang dimasukkan kedalam 

ruang bakar, antara lain jumlahnya sesuai dengan variasi tenaga 

mesin yang diperlukan, kabutan bahan bakar, dan homogenitas 

campuran, serta kesamaan jumlah antar silinder (untuk mesin multi 

silinder). Untuk memenuhi persyaratan tersebut, akan ditentukan 

oleh kecepatan dan turbolensi aliran udara yang masuk kedalam 

silinder. Keduanya akan dipengaruhi oleh bentuk saluran (intake 

manifold) dan kecepatan piston, untuk mesin sistem bahan bakarnya 

menggunakan karburator. Sedangkan untuk sistem injeksi 

permasalahan kuantitas bahan bakar antar silinder dapat diatasi, 

disamping itu jumlah udara yang masuk kedalam silinder dapat lebih 

baik. Hal ini karena keberadaan karburator pada intake manifold, 

menghambat aliran udara yang masuk kedalam silinder. Pada 

permasalahan mesin sulit distart ini sebenarnya lebih banyak 

ditentukan oleh kondisi kabutan bahan bakar. Kondisi kabutan seperti 

telah disampaikan diatas, akan dipengaruhi oleh kecepatan aliran 

udara yang masuk kedalam silinder. Kecepatan aliran ditentukan 

oleh besarnya kevakuman didalam silinder. Dan untuk membantu 

besarnya kevakuman didalam silinder, setiap karburator dilengkapi 

peralatan yang disebut katup choke. 

Kebutuhan panas sebagai pemicu, dimulainya proses 

pembakaran ditentukan oleh saat (timing ignition), dan besarnya 
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bunga api. Pada motor bensin bunga api tersebut, merupakan 

loncatan bunga api listrik tegangan tinggi pada busi atau spark plug. 

Sehingga keberadaan bunga api pada busi, merupakan hasil produk 

kerja sistem pengapian. Permasalahan mesin sulit distart, 

kemungkinan dapat disebabkan oleh bunga api yang lemah, dan 

permasalahan ini kemungkinan karena kapasitas battery sudah 

berkurang. Seperti diketahui pada saat start, battery harus 

memberikan arusnya untuk motor starter dan sistem pengapian. 

Kelemahan kapasitas battery akan mengurangi porsi untuk sistem 

pengapian. Hal ini akan menyebabkan hasil sistem pengapian akan 

lemah, dan akibatnya bunga api pada busi akan kecil. Sehingga 

kurang atau tidak mampu menyalakan campuran udara dan bahan 

bakar. 

Faktor lain yang ikut menentukan permasalahan mesin sulit 

distart, adalah kemampuan motor starter. Kemampuan motor starter 

akan menentukan besarnya putaran mesin saat start. Persyaratan 

yang harus dipenuhi, minimal adalah setengah putaran idle stasioner 

mesin. Kemampuan motor starter, di samping  ditentukan rpm 

maksimumnya juga momen putar yang dihasilkan. Berkurangnya 

kemampuan motor starter, ditentukan oleh kondisi komponen motor 

starter baik lilitannya, bushing, dan sikatnya, ditentukan pula oleh 

kapasitas battery.  

Untuk lebih jelasnya dapat ditelusur seperti pada trouble 

shooting chart berikut ini. 
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b. Trouble Shooting Chart. 
 
 
   

 
 
 
 
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
                                            
                                     
                                     
                                         
                                     
                                         
                                   
                                 
 

Gambar 5. Trouble Shooting Chart Mesin Sulit dihidupkan. 

 

1.4). Diagnosis Tenaga Mesin Lemah 

a. Diagnosis 

Tenaga untuk menggerakkan kendaraan, sehingga dapat 

bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, diperoleh dari daya 

yang dihasilkan oleh mesin. Kelemahan tenaga mesin dapat dilihat 

Permasalahan mesin Sulit distart/dihidupkan 

Hidupkan mesin dengan mengoperasikan 
katup choke. Bila tetap sulit dihidupkan, ikuti 
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dari beberapa indikator, yaitu kecepatan maksimumnya, daya angkut 

kendara-an, daya tanjak kendaraan, dan kemampuan akselerasi 

kendaraan. Kendaraan yang daya mesinnya menurun, biasanya tidak 

akan dapat mencapai kecepatan maksimal seperti biasanya, 

meskipun handel gas telah dibuka maksimum. Penurunan daya 

mesin juga dapat dilihat dari daya angkut maksimumnya juga 

berkurang, dan yang paling terasa yaitu saat kendaraan 

dipergunakan didaerah tanjakan. Penurunan daya mesin ini ditandai 

dengan penggunaan gigi transmisi yang lebih rendah, dan indikator 

yang lainnya akselerasi kendaraan berkurang. 

Kelemahan daya mesin pada kendaraan, ada dua 

kemungkinan. Kemungkinan pertama karena mesinnya, dan ke-

mungkinan kedua karena mekanisme pemindahan tenaga sampai ke 

roda penggerak kendaraan. Atau dengan kata lain, dua kemungkinan 

tersebut berasal dari sumber tenaganya, dan kemungkinan kedua 

karena mekanisme pemindah tenaganya.  

Kemungkinan pertama yaitu sumber tenaga atau mesinnya. 

Kelemahan tenaga mesin dapat disebabkan oleh berberapa faktor, 

yaitu tekanan kompresi, sistem pengapian, dan mekanisme katup. 

Pengaruh tekanan kompresi terhadap tenaga mesin, seperti telah 

dijelaskan pada bagian-bagian sebelumnya. Di samping tekanan 

kompresi merupakan modal dasar tekanan akhir proses pembakaran, 

sehingga penurunan tekanan kompresi akan menurunkan juga 

tekanan akhir pembakaran. Hal ini berarti penurunan tenaga mesin 

atau tenaga mesin melemah. Di samping itu, penurunan tekanan 

kompresi akan berpengaruh juga terhadap kualitas proses 

pembakaran baik kuantitas bahan bakar yang terbakar, maupun 

waktu pembakaran yang lebih lama. Kuantitas bahan bakar yang 

terbakar akan menentukan kuantitas kalor yang dihasilkan. Semakin 

banyak bahan bakar yang terbakar akan semakin banyak pula jumlah 
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kalor yang dihasilkan, dan demikian pula sebaliknya. Sehingga 

penurunan tekanan kompresi, akan menyebabkan berkurangnya 

jumlah bahan bakar yang terbakar. Hal ini berarti berkurangnya 

jumlah panas hasil pembakaran, sehingga tenaga mesin juga ikut 

berkurang. Tekanan kompresi akan menentukan besarnya 

temperatur udara yang dikompresikan. Temperatur udara ini ber-

kaitan dengan proses penguapan bahan bakar, sehingga penurunan 

tekanan kompresi akan menyebabkan bertambahnya waktu yang 

diperlukan untuk menguapkan bahan bakar. Pertambahan waktu ini 

akan menyebabkan sejumlah bahan bakar terbakar sesudah batas 

akhir proses pembakaran yang ditentukan yaitu sekitar 13 ~ 15 

derajad sesudah TMA. Kondisi ini berarti terdapat sejimlah bahan 

bakar, tidak atau kurang dapat meningkatkan tekanan maksimum 

didalam silinder. Dengan demikan tenaga mesin akan menurun atau 

lemah. 

Faktor kedua yang diduga berpengaruh terhadap besarnya 

tenaga mesin adalah sistem pengapian. Pengaruh sistem pengapian, 

terletak pada besarnya bunga api dan timing ignitionnya. Bunga api 

yang dihasilkan oleh sistem pengapian berfungsi untuk memulai 

proses pembakaran bahan bakar didalam silinder. Apabila bunga api 

yang dihasilkan besar, maka waktu yang diperlukan untuk proses 

pembakaran akan memenuhi syarat, sebaliknya apabila besarnya 

bunga api kecil maka waktu proses pembakaran akan lama. Kondisi 

ini akan menyebabkan sebagian bahan bakar, terbakar sesudah saat 

akhir pembakaran yang ditentukan. Faktor-faktor yang menentukan 

besarnya bunga api yang dihasilkan adalah, kondisi platina, kondisi 

kondensator, ukuran dwell, battery, coil, busi, dan kondisi sambung-

an dan kabel-kabelnya.  

Di samping itu kemungkinan bunga api yang dihasilkan 

sistem pengapian memenuhi syarat, namun apabila saat pengapian 



 38

atau timing ignitionnya tidak tepat maka tenaga yang dihasilkan 

mesin juga tidak optimal. Oleh karena itu timing ignition perlu 

diperiksa dalam kaitannya dengan kelemahan tenaga mesin. 

Penjelasan rasionalnya untuk sistem pengapian ini dapat dibaca 

pada halaman 24 dan 26. 

Mekanisme katup juga akan berpengaruh terhadap tenaga 

mesin. Kasus-kasus yang disebabkan oleh mekanisme katup adalah 

ketidak tepatan valve timing, pembukaan katup, dan kebocoran 

katup. Valve timing behubungan dengan ketepatan siklus tertutup 

pada motor bensin. Ketidak tepatan valve timing akan menyebabkan 

siklus mesin tidak maksimal, sehingga tenaga yang dihasilkan juga 

tidak maksimal. Beberapa faktor yang menyebabkan adalah 

konstruksi cam shaft, dan clearance katup. Pembukaan katup dalam 

hal ini berhubungan dengan  tinggi  angkat nok. Berkurangnya 

pembukaan disebabkan karena keausan nok, dan berkurangnya 

tinggi angkat ini akan menyebabkan bertambah-nya hambatan laluan 

gas, baik gas baru maupun gas buang. Hambatan gas baru berakibat 

pada menurunnya rendamen volumetrik, sedangkan hambatan gas 

buang menyebabkan tidak bersihnya ruang bakar dari gas buang. 

Sisa gas buang ini akan berpengaruh pada proses pembakaran 

berikutnya. Sedangkan kebocoran katup akan menurunkan besarnya 

tekanan kompresi, dan pengaruhnya seperti telah dijelaskan di atas. 

Faktor yang berasal dari luar mesin atau mekanisme pe-

mindah tenaga, satu-satunya adalah kondisi kopling. Apabila kopling 

sudah slip, maka biarpun tenaga motor besar pemindahannya tidak 

maksimal. Kondisi ini dapat dirasakan tenaga mesinnya berkurang. 

Untuk kasus ini sebenarnya sangatlah mudah untuk diidentifikasi, 

yaitu dengan mengakselerasi kendaraan, maka akan terdengar suara 

mesin yang mengeras namun tidak sejalan dengan laju kendaraan. 

Kondisi slip kopling yang paling parah, untuk menggerakan 
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kendaraanpun mesin tidak mampu. Sebab tenaga mesin tidak 

tersalurkan sama sekali, kemekanik pemindah tenaga seperti 

transmisi sampai dengan roda penggerak.  

Untuk menelusur tenaga mesin yang lemah tersebut, dapat 

dipergunakan trouble shooting chart pada gambar 6 berikut ini. 

b. Trouble Shooting Chart 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gambar 7. Trouble Shooting Chart Tenaga Mesin Lemah. 
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1.5). Diagnosis Mesin Pincang. 

a. Diagnosis 

Mesin pincang dalam hal ini dimaksudkan terjadinya ketidak 

seimbangan antar silinder, sehingga mengakibatkan terjadinya 

getaran yang berlebihan pada mesin, dan juga berkurang tenaga 

output mesin. Seharusnya antar silinder tidak boleh sampai terjadi 

variasi yang berlebihan, namun karena berbagai penyebab terdapat 

satu atau lebih silinder yang tidak menhasilkan daya yang seimbang 

dengan silinder yang lainnya. 

Menghadapi kondisi mesin yang demikian, harus diketahui 

terlebih dahulu silinder-silinder yang paling lemah. Adapun caranya 

hidupkan mesin, satu persatu cabut kabel busi dan catat besarnya 

rpm mesin. Silinder yang kondisinya baik, saat dicabut kabel businya 

akan mengakibatkan putaran mesin turun drastis. Sebaliknya pada 

silinder yang mengalami kerusakan, saat dicabut kabel businya tidak 

menyebabkan penurunan putaran mesin. Sehingga apabila dalam 

melakukannya menggunakan tachometer, maka akan diperoleh data 

variasi putaran antar silinder. Sebab kepincangan suatu mesin, 

kadang tidak hanya karena kelemahan satu silinder, kadang lebih 

dari satu silinder. 

Berdasarkan data diatas, maka dapat diketahui lokasi atau 

silinder mesin yang lemah. Kelemahan silinder tersebut kemungkinan 

dua macam, kelemahan yang stabil atau terus menerus atau sekali 

waktu terjadi. Keduanya penyebabnya kemungkinan berbeda. 

Apabila kelemahan tersebut stabil, maka perlu diperiksa kondisi 

kompresinya, dan kondisi businya. Sedangkan apabila terjadi pada 

periode tertentu, kemungkinan besar hanya oleh sistem pengapian 

atau sistem bahan bakar. Atau dengan kata lain, kestabilan 

disebabkan oleh kondisi kerusakan yang stabil pula, sedangkan 

ketidak stabilan juga disebabkan oleh kerusakan yang tidak stabil. 
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Penurunan tekanan kompresi misalnya pada berbagai kondisi relatif 

akan tidak berubah, sehingga dampaknya juga akan relatif tetap. 

Busi yang sudah retak isolatornya akan menyebabkan terjadinya 

kebocoran bunga api dibagian dalam, atau pada gap busi kadang 

tidak terjadi bunga api, sehingga kondisi ini akan menyebabkan 

output mesin yang tidak tetap pula. 

Faktor lain yang kemungkinan menyebabkan adalah, 

tahanan kabel busi yang sudah terlalu tinggi. Tahanan kabel busi 

terdapat standardnya. Apabila berlebihan saat arus tegangan tinggi 

akan menggapai saluran masa yang lainnya. Contohnya, pada saat 

musim hujan, sering terjadi kendaraan kena air sedikit saja sudah 

macet. Hal ini disamping karena memang kondisi kabel sudah bocor, 

juga karena tahanannya sudah terlalu tinggi. Kondisi ini sekali lagi 

menyebabkan bunga api tidak kebusi namun mencari saluran massa 

yang lebih dekat. Kondisi ini akan membaik saat air yang 

membasahinya telah mengering. 

Kondisi permukaan kontak platina yang sudah berlebihan 

kotorannya, dapat menyebabkan ketidak stabilan besarnya bunga api 

pada busi. Kotoran akan menyebabkan besarnya tahanan yang 

terjadi, sehingga akan menyebabkan bervariasinya besarnya arus 

yang mengalir.   Arus yang mengalir saat platina me- nutup adalah 

arus dari battery melalui lilitan primer coil. Arus ini berfungsi untuk 

menimbulkan arus induksi pertama sebesar 400 v, yang akan 

ditampung oleh kondensator. Sehingga apabila tahanan pada kontak 

plitina bervariasi, maka arus induksi yang dihasilkan akan bervariasi 

pula. Tahanan pada kontak platina semakin besar, arus induksi yang 

dihasilkan akan berbanding terbalik yaitu mengecil, sehingga bunga 

api listrik pada busi semakin kecil. Kondisi tahanan kontak platina ini, 

menimbulkan kepincangan yang variasinya sulit dilacak. Kadang 

terjadi sering kadang jarang. Dan sulitnya lagi gejalanya dapat 

berubah dari silinder satu ke silinder yang lainnya. 
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b. Trouble Shooting Chart 

 

 

 
            
 
 
 
              
 
 
 
 

     
     
 
 
 
 
    

 
 

     
    
    
    
 
     
Gambar 8. Trouble Shooting Chart Mesin Pincang. 
 

2. Lembar latihan Kegiatan belajar 2: 
Kerjakan tugas berikut ini pada tempat yang telah disediakkan di 

dalam modul ini: 

2.1). Apakah pemahaman anda tentang konsumsi sebuah 

kendaraan motor bensin termasuk boros?. Bila anda sebagai 

diagnoser menerima keluhan pelanggan tersebut, apa yang 

anda lakukan?.  

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 _________________________________________________ 
 _________________________________________________ 
 _________________________________________________ 

PERMASALAHAN MESIN PINCANG  

IDENTIFIKASI  FREKUENSI 
KEPINCANGAN  MESIN 

FREKUENSI RELATIF STABIL FREKUENSI RELATIF TIDAK 
TETAP 

Cabut kabel tegangan tinggi ke busi 
satu persatu, sampai ditemukan 

silinder yang pincang 

Periksa kondisi platina dan 
kondensator, serta sambungan 

kabel-kabelnya 

Periksa tahanan kabel tegangan 
tinggi busi, dan kondisi busi. Bila 

baik, teruskan langkah berikut

Bersihkan dan Stel Karburator 

Periksa kondisi kompresi  
mesin seperti  pada  TS. Chart 

gambar 3 
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2.2) Apakah hubungan antara sistem pengapian dengan konsumsi 

bahan bakar pada motor bensin?. Bagaimana cara men-

diagnosa pengaruh tersebut? Jelaskan jawaban anda di 

tempat berikut ini: 

 __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

2.3). Data apa saya yang diperlukan dari sistem pengapian, dan 

dengan alat apakah untuk  mendapatkan data  tersebut? 

Jelaskan jawaban anda di tempat berikut ini: 

 __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

2.4).  Terdapat berapa sistem pada motor bensin yang terkait 

dengan permasalahan konsumsi bahan bakar? Jelaskan 

jawaban anda! 

 __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 
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2.5) Overheating merupakan kondisi yang harus dihindarkan 

terjadinya pada mesin kendaraan. Apakah pengertian over-

heating pada kendaraan, dan apa akibatnya bila kondisi 

tersebut terjadi, berikan 2 contoh dan jelaskan! 

 __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

2.6). Faktor apa saja yang tercakup di dalam menyusun trouble 

shooting chart  fenomena overheating pada motor bensin. 

Sebutkan dan jelaskan faktor-faktor tersebut! 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

2.7). Jelaskan konsepsi dasar yang menjadi penyebab, sebuah 

motor bensin sulit dihidupkan! 

 __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 
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2.8). Faktor apa saja yang tercakup di dalam menyusun trouble 

shooting chart  fenomena Sulit distart pada motor bensin. 

Sebutkan dan jelaskan faktor-faktor tersebut! 

 __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 __________________________________________________

__________________________________________________ 

 

2.9). Apakah indikator yang dapat anda pergunakan untuk meng-

identifikasi bahwa motor bensin tenaganya lemah?. Sebutkan 

dan jelaskan masing-masing indikator tersebut! 

 __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 __________________________________________________

__________________________________________________ 

 

2.10). Permasalahan mesin pincang, merupakan fenomena mesin 

yang paling menyusahkan dan paling tidak nyaman. Mengapa 

kepincangan menganggu? Apa saja dampak yang dapat 

terjadi yang diawali dengan kepincangan mesin? Sebutkan 

dan jelaskan jawaban anda! 

 __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 __________________________________________________

__________________________________________________ 
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2.11). Sistem apa saya yang terkait dengan fenomena kepincangan 

pada motor bensin? Sebutkan dan jelaskan jawaban anda! 

 __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 __________________________________________________

__________________________________________________ 

2.12). Faktor-faktor apa saya yang dipergunakan untuk menyusun 

trouble shoting chart untuk mesin yang pincang? Sebutkan 

dan jelaskan jawaban anda! 

 __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 __________________________________________________

__________________________________________________ 

 
 
 
 

JAWABAN/RAMBU-RAMBU JAWABAN 
untuk Latihan kegiatan Belajar 1 

 
2.1). Tidak setuju, sebab untuk dapat melakukan diagnosis dengan 

benar, tidak hanya harus mengetahui bidang ototomotif 
dengan baik, tapi juga menguasai metode ilmiah dan mampu 
menerapkannya dalam setiap langkah diagnosis. 

2.2). Sebab kerusakan yang terjadi pada komponen mesin tidak 
dapat diobservasi secara langsung, yang bisa diperoleh ada-
lah gejala-gejalanya. Sementara setiap gejala bisa beda 
penyebabnya. Oleh karena itulah diagnosis diperlukan untuk 
menentukan dengan tepat, kerusakan mesin yang terjadi. 

 

Perhatian: 
Sebelum melanjutkan pada kegiatan selanjutnya, cocokanlah jawaban Anda 
dengan yang termuat pada halaman 49. 
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2.3). Diteksi kerusakan yang mendasarkan diri pada pengalaman 
perbaikan yang telah diperoleh. Diagnosis dilakukan ber-
dasarkan analogi penglaman. Tanda-tanda yang paling mudah 
adalah diagnoser tidak banyak berhubungan dengan buku2 
khususnya buku manual. 

2.4). Konsep dasar diagnosis dengan metode ilmiah adalah proses 
deduksi, induksi, dan verifikasi. Berdasarkan keluhan dikaji 
secara deduksi, dan dikaji berdasarkan data secara induksi, 
dan berusaha menguji kesimpulan yang diperoleh. 

2.5). Efektivitas suatu kegiatan diukur dari penggunaan bahan yang 
tepat tidak berlebihan, sehingga pendekatan diagnosis dengan 
metode ilmiah akan lebih efektif, sebab semua terkontrol 
dengan dasar rasional yang jelas. 

2.6). Efisiensi suatu kegiatan diukur dari penggunaan waktu dan 
tenaga yang lebih kecil. Ketepatan diteksi kerusakan akan 
menyebabkan penggunaan waktu dan tenaga yang lebih 
sedikit.  

2.7). Persyaratannya adalah validitas dan reliabilitas. Validitas 
adalah ketepatan dan ketelitian alat ukur sesuai dengan yang 
diukur. Reliabilitas adalah kehadalan terhadap hasil 
pengukuran yang dilakukan. 

2.8). Bila persyaratan alat ukur tak terpenuhi, maka data hasil 
pengukuran tak dapat dipercaya. Bila ini terjadi maka, dampak 
nya terhadap hasil diagnosis juga akan tidak tepat, selanjutnya 
tentu akan menyebabkan proses perbaikan tidak efisien.  

2.9). Trouble Shooting Chart adalah diagram alir proses diteksi 
kerusakan mesin, diagram ini akan membantu/memudahkan 
proses diagnosis menemukan kerusaakan yang terjadi. 

2.10). Konsep dasar penyusunan Trouble Shooting Chart adalah 
berpikir kesisteman. Setiap kerusakan akan menyebabkan 
tidak bekerrjanya suatu sistem. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Perhatian: 
♦ Apakah anda puas dengan jawaban yang anda buat? Jika belum, 

maka catatlah bagian yang anda tidak/ kurang puas tersebut dan 
diskusikan dengan dosen anda. 

♦ Bila anda puas, lanjutkan dengan kegiatan belajar 2, di halaman 21. 
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JAWABAN/RAMBU-RAMBU JAWABAN 
untuk Latihan kegiatan Belajar 2 

 
2.1). Konsumsi bahan bakar adalah jumlah bahan bakar yang 

diperlukan oleh suatu mesin untuk menghasilkan tenaga/daya. 
Bila untuk menghasilkan daya tersebut, diperlukan bahan 
bakar yang lebih banyak, maka mesin tersebut termasuk 
boros. Sebagai diagnoser, yang dilakukan adalah melakukan 
pengetesan untuk melihat gejalanya, melalui berbagai 
indikator, panas mesin, kondisi gas buang dan sebagainya. 

2.2)  Sistem pengapian mengatur besarnya bunga api, Firing order, 
timing, dan pengajuan timing, ketiganya berpengaruh terhadap 
borosnya konsumsi bahan bakar. Cara menditeksinya 
menggunakan engine analizer dan timing light, dengan alat 
tersebut akan diketahui kualitas sistem pengapian.  

2.3).  Data sistem pengapian adalah besarnya bunga api, Firing 
order, timing, dan pengajuan timing. Alat yang dipergunakan 
adalah engine analyzer. 

2.4).   Sistem yang terkait dengan permasalahan konsumsi bahan 
bakar yang boros adalah sistem pengapian, kompresi, dan 
sistem bahan bakar. Sistem pengapian menyediakan 
kebutuhan bunga api, kompresi menyediakan tekanan awal, 
sistem bahan bakar berfungsi menyediakan bahan bakar 
dengan tepat. 

2.5)  Overheating adalah terjadinya panas yang berlebihan pada 
mesin yang diindikasikan oleh naiknya jarum temperatur 
kearah posisi H. Dampak overheating, satu pemuaian piston 
yang bisa macet, sistem pelumasan lemah karena viscositas 
minyak pelumas yang menurun. 

2.6). Minimal tiga sistem yaitu sistem pendingin yang berfungsi 
untuk menjaga temperatur kerja mesin, sistem pengapian 
yang berfungsi menentukan kualitas proses pembakaran, dan 
kompresi mesin.  

2.7). Konsep dasar mesin sulit dihidupkan karena tidak tersedianya 
kondisi persyaratan pembakaran diawal start mesin, 
kebutuhan panas/api, tersedianya oksigen, tersedianya bahan 
bakar yang menguap. 

2.8). Paling tidak empat sistem yaitu sistem starter kurang 
putarannya, sistem pengapian yang lemah, kompresi yang 
rendah, dan sistem bahan bakar kabutannya kasar. 
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2.9). Indikator yang dapat dipergunakan untuk menentukan tenaga 
mesin lemah, daya angkutnya berkurang, pada kondisi normal 
memerlukan posisi transmisi yang lebih kecil, kecepatan 
kendaraan rendah, dan akselerasinya tidak baik. 

2.10). Mesin yang pincang akan menghasilkan getaran. Ke-
pincangan mesin akan menyebabkan berbagai kerusakan, 
karena kondisi kejutan yang terus terjadi.  

2.11). Sistem yang terkait dengan permasalahan kepincangan mesin 
adalah sistem pengapian, kompresi mesin, dan sistem bahan 
bakar. 

2.12). Untuk menditeksi kepincangan mesin perlu diperhatikan dua 
kondisi, yaitu kepincangan tersebut stabil atau tidak stabil. 
Keduanya berbeda faktor penyebabnya. Kepincangan yang 
stabil disebabkan oleh kerusakan yang permanen, sementara 
yang tidak stabil dapay disebabkan kondisi sistem yang tidak 
stabil. 

 

 

 

 

 

8. Kegiatan Belajar 3 : Diagnosis Motor Diesel 
Tujuan Khusus: 

Setelah mempelajari/mengerjakan kegiatan belajar 3 ini, 

diharapkan mahasiswa dapat: 

1). Menjelaskan Diagnosis permasalahan Asap Gas Buang pada 

motor Diesel. 

2). Menyusun trouble shooting chart untuk permasalahan Asap Gas 

Buang pada motor Diesel. 

3). Menjelaskan Diagnosis permasalahan tenaga pada motor Diesel 

lemah. 

4). Menyusun trouble shooting chart untuk permasalahan tenaga 

pada motor Diesel lemah. 

Perhatian: 
♦ Apakah anda puas dengan jawaban yang anda buat? Jika belum, 

maka catatlah bagian yang anda tidak/ kurang puas tersebut dan 
diskusikan dengan dosen anda. 

♦ Bila anda puas, lanjutkan dengan kegiatan belajar 3, di halaman 50. 
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5). Menjelaskan Diagnosis permasalahan Sulit Distart pada motor 

Diesel. 

6). Menyusun trouble shooting chart untuk permasalahan Sulit Distart 

pada motor Diesel. 

7). Menjelaskan Diagnosis permasalahan Getaran Mesin pada motor 

Diesel. 

8). Menyusun trouble shooting chart untuk permasalahan Getaran 

Mesin pada motor Diesel. 

 

Kegiatan: 

1). Pelajari dengan cermat bahan bacaan yang disjikan berikut ini: 

Diagnosis Motor Diesel 

Motor diesel merupakan jenis lain dari mesin pembangkit 

tenaga, namun konsepnya masih menggunakan mesin pembakaran 

dalam atau Internal Combustion Engine. Perbedaan pokok dengan 

dengan motor bensin adalah terletak pada konsep penyalaannya. 

Bila pada motor bensin menggunakan loncatan bunga api listrik pada 

busi, sedangkan pada motor diesel memanfaatkan panas udara yang 

dikompresikan, sehingga motor diesel sering disebut juga mesin 

penyalaan kompresi atau Compresion Ignition Engine.  Oleh karena 

itu, motor diesel menggunakan perbandingan kompresi yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan motor bensin. Apabila bahan bakar pada 

motor bensin masuk kedalam silinder, bersamaan dengan saat 

langkah isap. Pada motor Diesel, pemasukan bahan bakar dilakukan 

dengan cara menginjeksikan langsung ke-dalam silinder pada akhir 

langkah kompresi. Sehingga pada langkah kompresi, yang 

dimampatkan hanya udara yang dimasukkan pada langkah isap. 

Langkah kompresi pada motor diesel seperti yang telah 

dikemukakan diatas , lebih tinggi dibandingkan dengan motor bensin. 
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Hal ini karena yang dimampatkan atau dikompresikan hanya udara 

(tanpa bahan bakar), sehingga kondisi ini merupakan kelebihan atau 

keuntungan tersendiri, sebab perbandingan kompresi dapat 

dinaikkan lebih tinggi. Perbandingan kompresi yang lebih tinggi, akan 

menghasilkan tekanan kompresi yang lebih tinggi pula. Tekanan 

kompresi merupakan modal dasar tekanan akhir pembakaran, 

sehingga dengan dapat dinaikkannya perbandingan kompresi maka 

tekanan akhir pembakaran juga akan naik. Disamping itu, karena 

yang dikompresikan hanya udara yang tidak akan terbakar dengan 

dinaikan tekanannya, maka untuk menaikan tekanan kompresi  dapat 

ditambah jumlah udaranya. Hal ini selanjutnya berkembang teknologi 

untuk menambah jumlah udara, yaitu yang dikenal adanya peralatan 

turbocharger dan turbo after cooler. Penggunaan kedua peralatan 

tersebut, ternyata dapat meningkatkan daya motor tanpa menambah 

jumlah bahan bakar. Hanya yang perlu diperhatikan, penggunaan 

kedua peralatan tersebut konskuensinya pada penambahan 

kekuatan bahan. 

Sistem bahan bakar motor diesel, fungsinya disamping 

seperti pada motor bensin, masih ada tugas yang lain yaitu harus 

dapat memasukkan bahan bakar kedalam silinder. Bahan bakar 

harus masuk kedalam silinder pada akhir langkah kompresi, dimana 

tekanannya jauh lebih tinggi dibandingkan motor bensin. Untuk itu 

maka bahan bakar masuk kedalam silinder, menggunakan cara 

diijeksikan dengan tekanan yang tinggi. Untuk memasukan bahan 

bakar kedalam silinder, dipergunakan pompa injeksi dan untuk 

membentuk kabutan bahan bakar, maka pada ujung sistem bahan 

bakar dipasang injektor atau sering disebut sesuai dengan fungsinya 

yaitu pengabut. Sebagaimana pada motor bensin kabutan bahan 

bakar ini, untuk mempersiapkan agar bahan bakar dengan cepat 

berubah menjadi uap.  
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Sistem bahan bakar dalam menyediakan bahan bakar 

kedalam silinder, memerlukan  tekanan yang tinggi. Oleh karena 

mekanik dan tekanan bahan bakar yang cukup tinggi tersebut, maka 

sistem bahan bakar cukup mengeluarkan suara yang berisik. Kondisi 

ini sering tidak disukai oleh pemakai kendaraan dengan mesin diesel. 

Untuk mengatasi suara brisik tersebut telah dikembangkan, pompa 

injeksi jenis distributor. Suara brisik komponen pompa injeksi dapat 

diredam, karena mekanik pompa injeksi beroperasi didalam bahan 

bakar yang ada didalam tubuh pompa injeksi. 

Penggunaan sistem injeksi pada motor diesel, mengatasi 

pula kelemahan pada motor bensin yaitu ketidak seimbangan 

kuantitas jumlah bahan antar silinder. Pada motor diesel jumlah 

bahan bakar diatur tepat sama antar silinder oleh pompa injeksi. 

Sehingga dengan keseimbangan tersebut diperoleh efisiensi 

penggunaan bahan bakar dan output tenaga yang lebih baik. 

Berdasarkan konsep ini motor diesel dalam mengkonsumsi bahan 

bakar lebih irit dibandingkan motor bensin. Efisiensi penggunaan 

bahan bakar tersebut didukung pula oleh nilai bakar solar juga lebih 

tinggi dibandingkan dengan bensin, sehingga pada jumlah bahan 

bakar yang sama solar menghasilkan kalor lebih besar.  

Meskipun demikian terdapat berbagai kendala dengan 

pemakaian motor diesel pada kendaraan seperti sering terjadi jumlah 

asap yang berlebihan, tenaga mesin lemah, mesin sulit distart, mesin 

hidup sebentar dan mati, permaslahan injektor, dan suara knocking. 

Untuk itu satu persatu akan dianalisis dan didiagnosis serta 

disampaikan prosedur penelusuran permasalahan melalui truoble 

shooting chart. 
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1.1). Diagnosis Kepekatan Gas  Buang 
a. Diagnosis 
Semacam ciri penggunaan motor diesel yaitu adanya 

kandungan asap pada gas buang. Meskipun hal ini seharusnya 

bukan suatu kebiasaan, dan dapat dilihat sebagai indikator bahwa 

mesin mengalami suatu permasalahan. Warna asap yang ter-

kandung pada gas buang motor diesel dapat dikelompokan menjadi 

dua yaitu warna putih dan hitam. Kandungan asap pada gas buang, 

menunjukkan bahwa proses pembakaran yang terjadi terdapat 

gangguan. Sebab meskipun mesinnya menggunakan motor diesel, 

gas buang seharusnya dapat bersih sebagaimana yang terjadi pada 

motor bensin. Asap yang berwarna putih menunjukkan bahwa, 

temperatur penguapan bahan bakar kurang tinggi, sehingga bahan 

bakar mengalami proses penguapan setelah melampaui atau men-

dekati saat proses pembuangan. Warna putih gas buang tersebut, 

sebenarnya merupakan bahan bakar yang menguap namun belum 

sempat terbakar.  

Permasalahan asap putih berawal dari kurang tingginnya 

panas penguapan bahan bakar, hal ini dapat disebabkan oleh 

kurangnya jumlah udara yang dikompresikan pada langkah kompresi. 

Kurangnya udara dapat disebabkan oleh saringan yang sudah kotor, 

atau karena adanya bocoran dari ruang bakar. Disamping itu 

dimungkinkan karena rendahnya tekanan kompresi. Tekanan 

kompresi yang rendah, menyebabkan tidak tercapainya titik 

penguapan bahan bakar secara baik. Perlu dicatat apabila tekanan 

kompresinya sudah terlalu rendah, justru mesin sulit atau tidak dapat 

dihidupkan sama sekali. Sebab pada motor diesel, terjadinya proses 

pembakaran didalam silinder kebutuhan panasnya diambil dari panas 

udara yang dihasilkan dari langkah kompresi. Sehingga kasus warna 

putih ini, tekanan kompresi masih memungkinkan mesin hidup, 

hanya panas udara yang dihasilkan tidak mampu menguapkan 
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seluruh bahan bakar yang ada. Sedangkan sebagaian besar bahan 

bakar menguap setelah terjadi proses pembakaran. 

Permasalahan yang lain yang diduga menjadi penyebab 

asap warna putih, adalah permasalahan timing injeksi. Seperti 

diketahui, pada motor diesel bahan bakar tidak diinjeksikan sekaligus 

kedalam silinder, namun memerlukan periode waktu tertentu. Lama 

waktu penginjeksian bahan bakar ini, perlu diperhitungkan agar tidak 

terjadi penginjeksian bahan bakar sesudah waktu proses 

pembakaran. Sebab kondisi ini, menyebabkan bahan bakar tersebut 

hanya menguap dan ikut keluar besama gas buang, dan bentuknya 

menjadi asap berwarna putih. Dengan demikian permaslahan ini 

disebabkan oleh timing injeksi yang terlambat.  

Timing injeksi yang terlalu majupun akan menyebabkan 

permasalahan yang sama, yaitu terjadinya asap berwarna putih pada 

gas buang. Timing injeksi yang maju, akan menyebabkan penurunan 

temperatur kompresi. Hal ini karena panas sebagian diserap oleh 

bahan bakar yang diijeksikan, akibatnya saat seharusnya bahan 

bakar dapat terbakar belum dapat terbakar dan waktu pembakaran 

jadi mundur. Sehingga proses penguapan bahan bakar jadi ter-

lambat, sampai dengan katup buang terbuka dan terbawa keluar 

berupa asap berwarna putih. 

Dalam kaitannya dengan timing injeksi ini, khusus untuk 

pompa injeksi jenis individual timing antar silinder dapat bervariasi. 

Hal ini dapat diketahui adanya penyetelan sudut phasing. Sehingga 

pada kondisi tertentu dapat terjadi, perbedaan timing antar silinder. 

Kondisi ini menyebabkan kandungan asap putih pada gas buang, 

sebagai produk dari silinder tertentu yang tidak tepat timing 

injeksinya. 

Sedangkan asap hitam yang terbawa oleh gas buang motor 

diesel,  disebabkan oleh karena campuran yang gemuk. Sehingga 
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permasalahan ini, disebabkan oleh karena jumlah bahan bakar yang 

dikirim kedalam silinder terlalu banyak. Kondisi ini dapat disebabkan 

karena kondisi injektor. Injektor pada sistem bahan bakar motor 

diesel, berfungsi untuk membentuk kabutan bahan bakar yang 

diinjeksikan kedalam silinder atau ruang bakar. Kondisi kabutan 

bahan bakar, ditentukan oleh tekanan bahan bakar yang diatur oleh 

injektor. Tekanan naik akan menghasilkan butiran kabutan bahan 

bakar yang halus, sebaliknya tekanan yang turun akan menghasilkan 

butiran kabutan yang kasar. Disamping itu, kondisi ujung injektor atau 

yang dikenal dengan nozzle sudah mengalami keausan. Baik 

tekanan yang berkurang maupun keausan nozzle, sama-sama 

menghasilkan kabutan bahan bakar yang kasar. Kondisi kabutan 

demikian, akan menyebabkan hambatan proses penguapan. Bahan 

bakar belum sampai menguap keseluruhan sudah kena temperatur 

pembakaran yang tinggi, sehingga sisa bahan bakar yang belum 

menguap akan membentuk karbon yang berwarna hitam yang keluar 

bersama dengan gas buang. Sehingga semakin kasar butiran 

pengabutan, akan semakin banyak jumlah karbon yang terkandung 

dalam gas buang. 

Kemungkinan yang lainnya, jumlah bahan bakar yang 

diinjeksikan terlalu banyak. Kondisi ini menyebabkan terdapat bahan 

bakar yang tidak mendapatkan oksigen, maka akan terbentuk karbon 

pada gas buang. Kelebihan bahan bakar tersebut ada beberapa 

faktor penyebabnya, yaitu karena proses kalibrasi. Beberapa pemilik 

kedaraan Bus misalnya, menginginkan kendaraannya dapat 

meningkat tenaganya. Upayanya biasanya saat menyetelkan pompa 

injeksi minta jumlah bahan bakarnya dinaikkan. Kondisi ini akibatnya 

asap hitam pada kendaraan tersebut, tidak dapat dihindarkan. 

Sehingga asap hitam dapat terjadi karena proses kalibrasi pompa 

injeksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi (dilebihkan). Upaya yang 
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lainnya yaitu merubah posisi baut stop maksimum, agar dapat 

digerakan lebih banyak. 

Kondisi asap yang berlebihan tersebut diatas, sebenarnya 

membawa dampak negatip pada kendaraan. Dampak pertama 

konsumsi bahan bakar boros, namun demikian karena bertambahnya 

jumlah bahan bakar dilihat dari harga bahan bakar tidak terasa, maka 

keborosan tersebut diabaikan oleh pemilik kendaraan. Dampak 

kedua, dengan adanya kandungan produksi karbon pada proses 

pembakaran, dapat masuk kebelakang ring piston. Kasus ini 

menyebabkan ring piston dikurangi kebebasan geraknya, yang 

seharusnya dapat dengan leluasa mengikuti bentuk silinder. 

Akibatnya gesekan dengan silinder bertambah kuat, sehingga 

keausan silinder dan ring piston akan semakin cepat. Di samping itu, 

karena adanya karbon tersebut, dapat terjadi penutupan katup tidak 

rapat. Akibatnya dapat diduga akan terjadi kebocoran kompresi, dan 

yang lebih fatal, katup dapat terbakar karenanya. Dampak yang 

lainnya, dengan adanya kepekatan asap gas buang tersebut 

disamping merupakan pencemaran udara juga akan mengganggu 

pemakai jalan yang lainnya. Oleh karena itu, permasalahan 

kelebihan asap pada gas buang harus diatasi.  
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b. Trouble Shooting Chart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

     
 
 
 
     
 
Gambar 9. Trouble Shooting Chart Asap Gas Buang. 
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mesinnya lemah maka daya angkut kendaraan juga akan berkurang. 

konsumsi bahan bakar boros, apabila kendaraan dipergunakan pada 

kondisi angkutan yang relatif sama namun pemakaian bahan 

bakarnya lebih banyak, maka tenaga motor sudah termasuk 

berkurang atau lemah. Sebab untuk mendapatkan tenaga yang 

sama, pengemudi harus menambah bahan bakarnya. Disamping itu, 

kemampuan akselerasi kendaraan juga berkurang dan tanda yang 

lainnya yaitu naiknya temperatur mesin. 

Kelemahan tenaga motor dapat disebabkan oleh berbagai 

faktor, yaitu faktor sistem bahan bakar, dan faktor mekanik. Fungsi 

sistem bahan bakar adalah menyediakan bahan bakar dalam bentuk 

kabut yang memadai, jumlah yang sesuai dengan kebutuhan, 

kesamaan jumlah antar silinder, dan memasuk-an tepat waktu. Untuk 

dapat melaksanakan tugas-tugas tersebut, terdapat berbagai 

kemungkinan yang mempengaruhi. Sehingga tugas-tugas tersebut 

tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Berbagai keadaan yang 

mempengaruhi tersebut adalah adanya udara didalam sistem. 

Keberadaan udara didalam sistem ini akan mengakibatkan 

ketidak stabilan pengiriman dan jumlahnya, sehingga jumlah bahan 

bakar antar silinder tidak dapat dikendalikan lagi oleh pompa injeksi. 

Kondisi ini berarti akan menghasilkan tenaga antar silinder tidak 

seimbang dan tidak maksimum, dan output tenaga mesin lemah 

serta getaran mesin besar. Untuk mengatasi kondisi ini, maka 

keberadaan udara tersebut harus dikeluarkan atau membleding dari 

sistem bahan bakar. Namun demikian sebelum keberadaan udara 

tersebut, perlu diketahui penyebabnya yaitu adanya kebocoran 

saluran bahan bakar dari tangki sampai kepompa transfer. Sebab 

pada saluran tersebut terjadi proses isap, sehingga pada bagian ini 

yang memungkinkan masuknya udara kedalam sistem bahan bakar. 

Kemungkinan yang lainnya adalah karena pernah bahan bakar 
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ditangki habis, sehingga saluran tersebut terisi udara. Udara tersebut 

selanjutnya ditekan masuk kedalam pompa injeksi, dan karena sifat 

udara yang dapat dikompresikan dan dapat mengembang kembali, 

maka proses pengiriman bahan bakar terhambat. Apabila udara 

tersebut cukup mengisi ruang diatas  plunger pompa injeksi, maka 

pompa tersebut tidak akan menghasilkan bahan bakar. Sehingga 

apabila terjadi pada seluruh pompa, maka mesin akan mati, dan bila 

hanya pada satu atau dua pompa saja maka silinder tersebut akan 

mati. Sehingga mesin akan pincang dan getarannya cukup tinggi.  

Pengeluaran udara agar dapat bersih, agar dilakukan dengan 

langkah yang benar. 

Faktor lain yang dapat menghambat pengiriman bahan 

bakar, adalah kondisi pompa transfer. Seperti diketahui pompa 

transfer berfungsi untuk memindahkan bahan bakar dari tangki 

kepompa injeksi. Sehingga kapasitas pompa transfer maksimum, 

seharusnya lebih besar dari kebutuhan maksimum pompa injeksi. 

Namun demikian karena beberapa kondisi pompa transfer tersebut, 

menyebabkan bahan bakar yang dikirim tidak dapat memenuhi 

kebutuhan kapasitas pompa injeksi. Beberapa kondisi pompa 

transfer tersebut adalah kondisi katup-katupnya yang tidak menutup 

rapat, tegangan pegas pompa lemah, dan bila menggunakan 

membran ada kebocoran, serta tinggi angkat pompa berkurang 

karena keausan nok penggerak. Untuk memeriksa kondisi pompa 

transfer, perlu diukur tekanan dan kevacuumannya. Apabila besarnya 

tekanan tidak memenuhi syarat, maka pompa transfer mengalami 

permasalahan dan perlu diperbaiki. 

Kelemahan tenaga mesin disamping karena jumlah bahan 

bakar kurang memadai, juga karena tidak seimbang antar silinder. 

Ketidak seimbangan antar silinder, dapat disebabkan oleh karena 

bentuk kabutan yang berbeda antar silinder. Perbedaan kabutan 



 60

tersebut karena kabutan ditentukan oleh masing-masing injektor. 

Sehingga kondisi masing-masing injektor antar silinder sudah tidak 

seimbang yang menyebabkan bentuk kabutan berbeda-beda. Untuk 

itu injektor perlu diperiksa dan diperbaiki, sehingga dapat 

menghasilkan bentuk kabutan yang sama. Seperti diketahui, bentuk 

kabutan bahan bakar disamping ditentukan oleh tekanan bahan 

bakar, juga dipengaruhi oleh kondisi ujung nozzle.  

Apabila dalam pemeriksaan ternyata injektor dalam keadaan 

baik, maka faktor yang lain dari sistem bahan bakar yang perlu 

diperiksa adalah pompa injeksi. Dengan kata lain, penyebab 

terjadinya variasi tenaga antar silinder adalah pompa injeksi. Untuk 

mengetahui beberapa kondisi pompa injeksi, yang menyebabkan 

variasi tersebut, maka perlu dilakukan kalibrasi kembali.  

Lemahnya tenaga motor dapat disebabkan oleh faktor diluar 

sistem bahan bakar, yang dikelompokkan pada faktor mekanik. 

Faktor-faktor tersebut adalah tekanan kompresi, timing injeksi, baut 

batas maksimum handel gas, gavernor, dan saringan udara. 

Tekanan kompresi yang rendah, menyebabkan tidak tercapainya titik 

penguapan bahan bakar secara baik. Perlu dicatat apabila tekanan 

kompresinya sudah terlalu rendah, justru mesin sulit atau tidak dapat 

dihidupkan sama sekali. Sebab pada motor diesel, terjadinya proses 

pembakaran didalam silinder kebutuhan panasnya diambil dari panas 

udara yang dihasilkan dari langkah kompresi. Sehingga kasus ini, 

tekanan kompresi masih memungkinkan mesin hidup, hanya panas 

udara yang dihasilkan tidak mampu menguapkan seluruh bahan 

bakar yang ada. Sedangkan sebagaian besar bahan bakar menguap 

setelah terjadi proses pembakaran. 

Permasalahan yang lain yang diduga menjadi penyebab, 

adalah permasalahan timing injeksi. Seperti diketahui, pada motor 

diesel bahan bakar tidak diinjeksikan sekaligus kedalam silinder, 
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namun memerlukan periode waktu tertentu. Lama waktu 

penginjeksian bahan bakar ini, perlu diperhitungkan agar tidak terjadi 

penginjeksian bahan bakar sesudah waktu proses pembakaran. 

Sebab kondisi ini, menyebabkan bahan bakar tersebut hanya 

menguap dan ikut keluar besama gas buang, sehingga tidak 

menghasilkan tenaga. Dengan demikian permaslahan ini disebabkan 

oleh timing injeksi yang terlambat.  

Timing injeksi yang terlalu majupun akan menyebabkan 

permasalahan yang sama, yaitu terjadinya asap berwarna putih pada 

gas buang. Timing injeksi yang maju, akan menyebabkan penurunan 

temperatur kompresi. Hal ini karena panas sebagian diserap oleh 

bahan bakar yang diinjeksikan, akibatnya saat seharusnya bahan 

bakar dapat terbakar belum dapat terbakar dan waktu pembakaran 

jadi mundur. Sehingga proses penguapan bahan bakar jadi 

terlambat, sampai dengan katup buang terbuka dan terbawa keluar 

bersama gas buang. Dengan demikian tidak seluruh jumlah bahan 

bakar terbakar dan mengahsilkan kalor, sehingga tenaga mesin tidak 

maksimum atau lemah. 

Dalam kaitannya dengan timing injeksi ini, khusus untuk 

pompa injeksi jenis individual, timing antar silinder dapat bervariasi. 

Hal ini dapat diketahui adanya penyetelan sudut phasing. Sehingga 

pada kondisi tertentu dapat terjadi, perbedaan timing antar silinder. 

Kondisi ini menyebabkan variasi tenaga antar silinder. 

Apabila di atas telah dijelaskan lemahnya tenaga dapat 

disebabkan, karena tekanan kompresi yang melemah. Penurunan 

tekanan kompresi dapat juga disebabkan oleh karena udara yang 

dikompresikan berkurang jumlahnya. Sehingga sebelum meng-

analisis lebih jauh penurunan tekanan kompresi tersebut, perlu 

diperiksa lebih dahulu kondisi saringan udara. Dalam hal ini ada 

kemungkinan kondisi saringan udara sudah sangat kotor, sehingga 
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menghambat udara yang akan masuk kedalam silinder. Kondisi 

saringan udara ini seharusnya diperiksa secara berkala yang teratur, 

sehingga tidak sampai menjadi permasalahan. 

Permasalahan lain adalah kondisi gavernor. Pada motor 

diesel dilengkapi alat ini yang berfungsi untuk membantu tugas 

handel gas yaitu menstabilkan putaran mesin. Terdapat beberapa 

jenis gavernor yaitu gevernor mekanik sentrifugal, gavernor vacuum, 

dan gavernor hidrolik. Gavernor mekanik sentrifugal konsepnya 

memanfaatkan variasi gaya sentrifugal, saat gaya sentrifugal 

bertambah karena putaran mesin bertambah, maka gevernor 

menarik control rack untuk mengurangi jumlah bahan bakar yang 

diinjeksikan. Sebaliknya saat putaran berkurang, maka gavernor 

malului tegangan pegasnya, membawa control rack kearah 

menambah jumlah bahan bakar. Sehingga kelemahan tegangan 

pegas ini akan menyebabkan penambahan bahan bakar berjalan 

lamban. Sehingga terasa tenaga mesin lemah.  

Pada motor diesel handel gas diberi baut pembatas gerakan 

maksimumnya. apabila pengaturannya tidak tepat, maka handel gas 

tidak dapat digerakkan sampai pada posisi maksimum. Akibatnya 

pengiriman bahan bakar juga tidak akan maksimum, dan tenaga 

mesin juga tudak maksimum atau lemah. 

Apabila semuanya sudah diperiksa ternyata kondisinya baik, 

maka perlu dicurigai bahwa mesin menerima beban berlebihan 

(overloaded). Lihat trouble shooting chart (gambar 10). 
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Gambar  10  . Trouble Shooting Chart Tenaga Mesin Lemah. 
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1.3). Diagnosis Mesin Sulit distart. 

a. Diagnosis 

Untuk menstart mesin, sebenarnya terdapat kendala yang 

menghambat proses starter. Kendala-kandala tersebut antara lain 

putaran mesin pada waktu start sangat rendah, dimana kemampuan 

motor starter maksimum sekitar 50 persen putaran idle mesin.  

Kecepatan putar motor ini akan ikut menentukan besarnya 

temperatur udara yang dikompresikan. Sehingga dengan putaran 

yang lebih rendah, maka temperatur udara yang dikompresikan juga 

lebih rendah. Permasalahan lain yang mendukung tidak tingginya 

panas udara yang dikompresikan, ialah temperatur mesin sendiri 

yang masih dingin. Sehingga saat panas udara naik karena 

kompresi, banyak diserap oleh dinding silinder yang masih dingin, 

akibatnya panas udara tidak mencapai tingkat seperti yang 

diharapkan. 

Oleh karena itu pada setiap mesin selalu dipersiapkan alat 

atau perlengkapan, yang dipergunakan untuk mengatasi kendala-

kendala pada saat start. Alat dan perlengkapan tersebut adalah, 

katup choke untuk motor bensin, preheating untuk memanaskan 

udara yang masuk kedalam silinder, dan glow plug yang dipasang 

langsung ujungnya didalam silinder. Dengan cara demikian, 

kelemahan kebutuhan panas penguapan bahan bakar pada saat 

start, dapat diatasi dan proses start mesin dapat dilakukan dengan 

baik. 

Meskipun demikian, apabila proses start mesin masih 

mengalami kesulitan, dalam arti mesin sulit distart, maka berarti 

terdapat permasalahan lain didalam mesin. Permasalahan dapat 

terjadi pada sistem bahan bakar, dimana karena adanya trouble 

sistem tersebut tidak dapat menyediakan bahan bakar dengan baik.  

Untuk itu perlu diperiksa keberadaan bahan bakar pada pompa 
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injeksi, yaitu dengan mengendorkan baut bleeding pada pompa dan 

mengopersikan priming pump. Apabila tidak ada bahan bakar yang 

keluar, berarti pompa injeksi kosong. Pemeriksaan pertama adalah 

ketersediaan bahan bakar ditangki, melalui indikator bahan bakar 

didash board (dengan syarat meter bahan bakar masih jalan). 

Apabila jarum indikator menunjukkan adanya bahan bakar, maka 

selanjutnya diperiksa filter bahan bakar, kemungkinan filter sudah 

tersumbat dan perlu dibersihkan atau diganti. Apabila filter ternyata 

bersih, berarti kondisi transfer pump mengalami trouble. Seperti 

diketahui pompa transfer berfungsi untuk memindahkan bahan bakar 

dari tangki kepompa injeksi. Sehingga kapasitas pompa transfer 

maksimum, seharusnya lebih besar dari kebutuhan maksimum 

pompa injeksi. Namun demikian karena beberapa kondisi pompa 

transfer tersebut, menyebabkan bahan bakar yang dikirim tidak dapat 

memenuhi kebutuhan kapasitas pompa injeksi atau tidak ada sama 

sekali. Beberapa kondisi pompa transfer tersebut adalah kondisi 

katup-katupnya yang tidak menutup rapat, tegangan pegas pompa 

lemah, dan bila menggunakan membran ada kebocoran, serta tinggi 

angkat pompa berkurang karena keausan nok penggerak. Untuk 

memeriksa kondisi pompa transfer, perlu diukur tekanan dan 

kevacuumannya. Apabila besarnya tekanan tidak memenuhi syarat, 

maka pompa transfer mengalami permasalahan dan perlu diperbaiki. 

Apabila pada saat pemeriksaan keberadaan bahan bakar 

pada pompa injeksi tadi ditemukan ada bahan bakar, berarti terdapat 

beberapa gangguan yang lainnya yaitu terdapat udara pada sistem, 

control rack macet atau salah pemasangan, dan kerusakan injekstor. 

Seperti telah dijelaskan diatas, keberadaan udara didalam sistem 

bahan bakar akan mengakibatkan ketidak stabilan pengiriman dan 

jumlahnya antara ada dan tidak sama sekali, sehingga jumlah bahan 

bakar antar silinder tidak dapat dikendalikan lagi oleh pompa injeksi, 

atau pompa injeksi tidak dapat mengirim bahan bakar sama sekali. 
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Untuk mengatasi kondisi ini, maka keberadaan udara tersebut harus 

dikeluarkan atau membleding dari sistem bahan bakar. 

Selanjutnya, control rack berfungsi untuk mengatur posisi 

plunger, agar pompa injeksi dapat memvariasikan jumlah bakan 

bakar yang diinjeksikan sesuai dengan kebutuhan. Fungsi ini tidak 

akan terlaksana apabila control rack macet, atau tidak dapat 

digerakkan lagi oleh gavernor. Kemungkinan macetnya karena 

kondisi rack sendiri yang sudah tidak dapat bergerak bebas, atau 

karena macetnya handel stop. Disamping itu, juga karena saat 

penyetelan saat dibongkar tidak tepat, sehingga mengurangi gerakan 

control rack. Untuk mengetahuinya gerakkan rack melalui handel 

stop, bila tidak dapat maka pompa perlu dibongkar untuk diperbaiki.  

Apabila ternyata control rack baik, maka selanjutnya perlu 

diperiksa kondisi injektor. Penyebab injektor tidak dapat dilalui bahan 

bakar karena macetnya jarum nozzle. Untuk mengetahuinya test 

injektor menggunakan injection tester. Apabila baik berarti 

permasalahan sulit distart bukan disebabkan oleh sistem bahan 

bakar. Oleh karena itu perlu diperiksa pada kelompok mekaniknya. 

Pertama-tama periksa kondisi saringan udara, sebab apabila 

saringan udara sudah terlalu kotor, maka akan menghambat atau 

mengurangi jumlah udara yang masuk kedalam silinder. Hal ini 

berarti akan menyebabkan panas udara yang dikompresikan juga 

rendah, sehingga tidak mampu menguapkan kabuatan bahan bakar 

Akibatnya jelas mesin tidak akan hidup, sebab tidak ada reaksi 

antara udara dengan bahan bakar. Pada motor diesel biasanya 

dilengkapi dua filter yaitu filter kering seperti pada motor bensin, dan 

filter basah menggunakan kawat kasa dan oli. Sehingga yang perlu 

diperiksa hanya pada motor diesel yang menggunakan filter jenis 

kering. 
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Pemeriksaan selanjutnya apabila ternyata filter baik, adalah 

kondisi throtle udara. Namun ini juga hanya pada motor diesel yang 

menggunakan gavernor vacuum. Apabila throtle tidak dapat dibuka, 

berarti pompa injeksi akan berada pad posisi pengiriman bahan 

bakar yang minim. Atau barangkali disamping macet, baut penyetel 

Idlenya terlalu kecil. Oleh karena itu perlu distel kembali. 

Apabila inipun juga baik, maka perlu diperiksa tekanan 

kompresi mesin. Tekanan kompresi yang rendah, menyebabkan 

tidak tercapainya titik penguapan bahan bakar secara baik. Perlu 

dicatat apabila tekanan kompresinya sudah terlalu rendah, justru 

mesin sulit atau tidak dapat dihidupkan sama sekali. Sebab pada 

motor diesel, terjadinya proses pembakaran didalam silinder 

kebutuhan panasnya diambil dari panas udara yang dihasilkan dari 

langkah kompresi. Untuk memeriksa tekanan kompresi dipergunakan 

kompresion tester, melalui lobang injektor. Pemeriksaan seperti 

biasanya, apabila diperoleh tekanan kompresi rendah, maka 

masukan oli. Setelah diukur kembali ternyata tekanannya naik, 

berarti terjadi kebocoran pada ring piston dan berarti harus overhaul 

atau turun mesin untuk perbaikannya. Sedangkan apabila dimasukan 

oli ternyata tidak ada perubahan tekanan, berarti kebocoran tekanan 

ada pada gasket kepala silinder atau pada katup-katupnya. Untuk 

perbaikan cukup membongkar kepala silinder mesin. 

Apabila tekanan kompresi juga baik, maka permasalahan 

sulit distart terletak pada timing injeksi baik timing injeksi 

keseluruhan, atau masing-masing silinder. Dalam kaitannya dengan 

timing injeksi ini, khusus untuk pompa injeksi jenis individual, timing 

antar silinder dapat bervariasi. Hal ini dapat diketahui adanya 

penyetelan sudut phasing. Sehingga pada kondisi tertentu dapat 

terjadi, perbedaan timing antar silinder. Kondisi ini menyebabkan 
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variasi tenaga antar silinder dan sulit distart. Untuk lebih jelasnya 

dapat dikuti trouble shooting chart berikut. 

b. Trouble Shooting Chart. 

 

 

 

 
 

     
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 11. Trouble Shooting Chart Mesin Sulit Distart. 

 

1.4). Diagnosis Getaran Mesin  

a. Diagnosis 

Getaran yang terjadi pada motor diesel memang lebih besar 

bila dibandingkan dengan yang terjadi pada motor bensin. Getaran 

tersebut berasal dari tekanan pembakaran yang lebih tinggi di-

bandingkan dengan motor bensin. Di samping itu, getaran juga 

karena putaran kerja motor diesel lebih rendah, sebab motor diesel 

cenderung menggunakan model mesin long stroke. Namun tenaga 

motor diesel lebih besar, karena perbandingan kompresi yang lebih 

tinggi, dan nilai pembakaran solar yang lebih tinggi.  

MESIN SULIT D ISTART 

SISTEM BAHAN BAKAR SISTEM MEKANIK 

PERIKSA BB, PADA 
POMPA INJEKSI

PERIKSA SARINGAN 
UDARA 

PERIKSA THROTLE 
UDARA TIDAK ADA BB. ADA  BB.

PERIKSA  BB. 
DITANGKI PERIKSA UDARA 

PADA SISTEM
PERIKSA KONDISI 

TEKANAN KOMPRESI 

PERIKSA KONDISI TIMING 
INJEKSI 

PERIKSA KONDISI 
CONTROL RACK 

PERIKSA FILTER 
BAHAN BAKAR 

PERIKSA KONDISI 
INJEKTOR 

PERIKSA POMPA 
TRANSFER 
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Permasalahan yang sering terjadi pada motor diesel adalah 

kondisi getaran pada mesin. Meskipun motor diesel getarannya lebih 

besar, namun dengan berbagai upaya getaran tersebut agar tidak 

sampai terasa pada pengendara. Seperti misalkan dipasangnya 

poros balans (balancing shaft). Sehingga apabila getaran sampai 

terasa dibodi kendaraan, berarti mesin mengalami getaran yang 

berlebihan.  

Permasalahan getaran dapat disebabkan oleh beberapa 

faktor, dan dapat dikelompokkan kedalam sistem bahan bakar dan 

mekanik. Pada sistem bahan bakan yang perlu diperiksa adalah 

injektor dan pompa injeksi. Kondisi injektor yang dapat menyebabkan 

terjadinya getaran, karena hasil kabutan yang bervariasi antar 

silinder. Di samping itu tekanan injeksi yang tidak sesuai dengan 

spesifikasi, akan menghasilkan proses pembakaran yang tidak 

normal. Sebagai contoh, apabila kabutan kasar akan menyebabkan 

ignition delay yang panjang. Kondisi ini akan menyebabkan detonasi 

pada proses pembakaran, yaitu naiknya tekanan didalam silinder 

secara tajam. Untuk itu perlu diperiksa kondisi kabutan yang 

dihasilkan oleh injektor. Sedangkan pada pompa injeksi, apabila 

terjadi kondisi sudut phasingnya tidak tepat dan variasi jumlah bahan 

bakar antar silinder. Sudut phasing yang tidak tepat, berarti ada 

silinder yang timing injeksinya tidak tepat. Ketidak tepatan ini 

menyebabkan terjadinya perbedaan tekanan antar silinder, dan 

memunculkan getaran. Untuk mengatasinya pompa injeksi harus 

dikalibrasi. 

Apabila sudut kondisi pompa injeksi ternyata baik, maka 

timing injeksi  perlu distel kembali. Sebab timing injeksi yang terlalu 

awal, akan menyebabkan ignition delay panjang. Permasalahannya 

dengan ignition delay yang panjang ini, saat bahan bakar terbakar 

didalam silinder sudah terkumpul bahan bakar yang banyak. 
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Sehingga tekanan akan mendadak tinggi, dan memunculkan getaran 

yang keras. 

Permasalahan lain yang dapat memacu munculnya getaran, 

adalah kondisi keausan komponen yaitu keausan/kelonggaran piston 

dan silinder, dan keausan bantalan jalan, serta kondisi mounting. 

Keausan kedua komponen tersebut akan mengeluarkan suara, 

meskipun mesin tidak knocking apalagi saat terjadi kasus knocking. 

b. Trouble Shooting Chart 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
   
       
        
   
  
   
 

Gambar 12. Trouble Shooting Chart Getaran Mesin 

 
 
 
 

GETARAN MESIN 

SISTEM BAHAN BAKAR SISTEM M EK A NIK  

INJEKTOR INJECTION TIMING 

BAIKINJEKTOR TROUBLE TIDAK TEPAT BAIK 

Periksa dan Perbaiki/Ganti :  
1. Tekanan Pengabutan 
2. Bentuk Kabutan 

Periksa dan stel dengan 
mengendorkan baut-baut 
pengikat pompa injeksi & 
menggser arah memutar 

POMPA INJEKSI TROUBLE
PERIKSA KONDISI MOUNTING 

Rusak - diganti 
Kalibrasi pompa injeksi  
1. Periksa dan stel jumlah BB.: 
    Saat Idle dan putaran tinggi. 
2. Periksa kondisi Barel & plu- 
    nger, ganti bila rusak.  
3. Periksa kondisi phasing, 

Stel bila berubah. 
4. Periksa kondisi Gavernor. 

PERIKSA KEAUSAN : 
 1.  PISTON DAN SILINDER 

Bila diakselerasi suaranya 
terdengar.  

2.  BANTALAN  JALAN  
     Bila dari putaran tinggi gas 

dilepas, maka akan 
terdengar suaranya. 
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2). Lembar latihan 
Kerjakan tugas berikut ini pada tempat yang telah disediakkan di 

dalam modul ini: 

2.1). Proses pembakaran pada Motor Diesel bagaimanapun tidak 

akan dapat dilakukan dengan baik. Setujukah anda dengan 

pernyataan ini? Jelaskkan pendapat annda! 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

2.2). Jelaskan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya asap 

hitam pada gas buang motor Diesel? Sebutkan dan jelaskan 

jawaban anda! 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

2.3). Berapa sistem pada motor Diesel yang berperan terhadap 

permasalahan asap gas buang? Sebutkan dan jelaskan 

rasionalnya! 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

2.4). Permasalahan tenaga yang lemah pada motor Diesel bisa 

disebabkan karena tekanan pengabutan yang tidak tepat. 

Setujukah anda dengan pernyataan ini? Jelaskan pendapat 

anda! 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
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_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

2.5). Berapa sistem pada motor Diesel yang berperan terhadap 

lemahnya tenaga mesin? Sebutkan dan jelaskan rasionalnya! 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 _________________________________________________ 

2.6). Permasalahan Sulit Distart pada motor Diesel bisa disebabkan 

oleh kondisi temperatur udara sekitarnya. Setujukah anda 

dengan pernyataan ini? Jelaskan pendapat anda! 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

2.7). Berapa sistem pada motor Diesel yang berperan terhadap 

Sulitnya mesin distart? Sebutkan dan jelaskan rasionalnya! 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 _________________________________________________ 

2.8). Detonasi disebabkan karena ignition delay yang panjang, dan 

dapat menyebabkan bertambahnya getaran mesin. Setujukah 

anda dengan pernyataan ini? Jelaskan pendapat anda! 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
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2.9). Getaran mesin meningkat juga  dapat disebabkan karena, 

penyetelan phasing pompa injeksi yang salah. Setujukah anda 

dengan pernyataan ini? Jelaskan pendapat anda! 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

2.10). Berapa sistem pada motor Diesel yang berperan terhadap 

meningkatnya getaran mesin? Sebutkan dan jelaskan 

rasionalnya! 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 _________________________________________________ 

 

 

 

 

 

JAWABAN/RAMBU-RAMBU JAWABAN 
untuk Latihan kegiatan Belajar 3 

 

2.1). Tidak setuju. Sebab bila motor diesel distel dengan baik, maka 
tidak perlu terjadi asap gas buang yang berlebihan sebagai 
indikator tidak baiknya proses pembakaran. 

2.2). Asap dihasilkan karena proses pembakaran, faktor yang 
berperan adalah timing injeksi, kabutan bahan bakar, 
kompresi mesin, dan akselerasi. 

2.3). Sistem bahan bakar, yaitu fungsi pengabutan, pengatur jumlah 
bahan bakar, dan timing injeksi. Sistem mekanik untuk 
menghasilkan kompresi, kompresi yang rendah menyebabkan 
panas yang dihasilkan rendah, sehingga menghambat proses 
atomisasi bahan bakar. 

Perhatian: 
Sebelum melanjutkan pada kegiatan selanjutnya, cocokanlah jawaban Anda 
dengan yang termuat pada halaman 74 
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2.4). Setuju. Sebab tekanan pengabutan terkait dengan kemampu-
an penetrasi  dan atomisasi bahan bakar. Bila keduanya ter-
ganggu maka homogenitas campuran terganggu, dan terdapat 
bahan bakar yang tidak memperoleh oksigen. Sehingga panas 
hanya terjaadi pada sebagian bahan bakar, atau pembakaran 
tidak optimal. 

2.5). Dua sistem yaitu sistem bahan bakar dan sistem mekanik. 
Sistem bahan bakar menyediakan kondisi bahan bakar yang 
diperlukan. Sementara sistem mekanik menyediakan  jumlah 
udara dan tekanan kompresi. 

2.6). Setuju. Sebab temperatur udara sekitar akan berpengaruh 
terhadap temperatur akhir kompresi. Temperatur akir kompresi 
akan menentukan terbakar atau tidaknya bahan bakkar saat 
start. 

2.7). Dua sistem yaitu sistem bahan bakar dan sistem mekanik. 
Sistem bahan bakar menyediakan kondisi bahan bakar yang 
diperlukan. Sementara sistem mekanik menyediakan  jumlah 
udara dan tekanan kompresi. 

2.8). Setuju. Semakin panjang Ignition Delay akan semakin banyak 
bahan bakar yang diinjeksikan dan begitu terbakar maka 
tekanan akan mendadak tinggi. Akibatnya akan menaikan 
fuktuasi tekanan pada mesin. Berarti getaran akan bertambah. 

2.9). Setuju. Sebab penyetelan phasing berpengaruh pada jumlah 
bahan bakar yang diinjeksikan bervariasi. 

2.10). Dua sistem yaitu sistem bahan bakar dan sistem mekanik. 
Sistem bahan bakar menyediakan kondisi bahan bakar yang 
diperlukan. Sementara sistem mekanik menyediakan  jumlah 
udara dan tekanan kompresi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perhatian: 
♦ Apakah anda puas dengan jawaban yang anda buat? Jika belum, 

maka catatlah bagian yang anda tidak/ kurang puas tersebut dan 
diskusikan dengan dosen anda. 

♦ Bila anda puas, lanjutkan dengan kegiatan belajar 4, di halaman 75. 
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9. Kegiatan Belajar 4 : DIAGNOSIS SISTEM PEMINDAH TENAGA 
Tujuan Khusus: 

Setelah mempelajari/mengerjakan kegiatan belajar 4 ini, 

diharapkan mahasiswa dapat: 

1). Menjelaskan Diagnosis permasalahan Kopling Slip pada Sistem 

Pemindah Tenaga. 

2). Menyusun trouble shooting chart untuk permasalahan Kopling 

Slip pada Sistem Pemindah Tenaga. 

3). Menjelaskan Diagnosis permasalahan Pemindahan Tingkat 

Kecepatan Sistem Pemindah Tenaga. 

4). Menyusun trouble shooting chart untuk permasalahan 

Pemindahan Tingkat Kecepatan Sistem Pemindah Tenaga. 

5). Menjelaskan Diagnosis permasalahan Drive Line pada Sistem 

Pemindah Tenaga. 

6). Menyusun trouble shooting chart untuk permasalahan Drive Line 

pada Sistem Pemindah Tenaga. 

Kegiatan: 

1). Pelajari dengan cermat bahan bacaan yang disjikan berikut ini: 

DIAGNOSIS SISTEM PEMINDAH TENAGA 

Komponen atau sistem pada kendaraan yang berfungsi 

untuk memindahkan tenaga mesin atau motor, sehingga kendaraan 

dapat bergerak sesuai dengan yang diinginkan pengendaranya, 

disebut dengan Sistem Pemindah Tenaga. Komponen yang 

termasuk didalam sistem pemindah tenaga adalah meliputi kopling, 

transmisi, propeller shaft, defrensial, dan roda penggerak. Untuk itu 

secara berurutan akan dibahas beberapa permasalahan yang terkait 

dengan sistem pemindah tenaga tersebut. 
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1.1). Diagnosis Kopling Slip 

a. Diagnosis 

Kopling berfungsi untuk memutus dan menghubungkan, 

antara mesin sebagai sumber energi mekanik dengan sistem 

pemindah tenaga. Proses ini diperlukan untuk mendapatkan 

pemindahan tenaga yang halus tanpa kejutan. Seperti diketahui 

motor sebagai sumber energy mekanik atau pembangkit tenaga, 

pada putaran rendah tenaga atau momen yang dihasilkan juga 

rendah. Oleh karena itu untuk menggerakan kendaraan, motor harus 

dioperasikan pada putaran yang lebih tinggi untuk menghasilkan 

tenaga mekanik yang lebih besar, maka apabila ini langsung 

dihubungkan akan terjadi gerakan yang tidak halus atau akan terjadi 

gerakan mengejut. Posisi kopling dalam sistem pemindah tenaga 

diletakkan antara mesin dan transmisi. Sehingga kopling dapat 

dioperasikan sesuai dengan kebutuhan, khususnya saat pengemudi 

ingin memindahkan tingkat kecepatan pada transmisi, dan 

menghilangkan kejutan saat pemindahan tenaga.  

Desain kopling yang telah ada paling tidak ada dua, yaitu 

kopling mekanik dan kopling hidrolis. Kopling mekanik untuk 

mengoperasionalkan dipergunakan sistem manual gaya mekanik, 

sedangkan kopling hidrolis menggunakan tekanan hidrolik. Untuk 

pembahasan kali ini,  hanya diambil jenis kopling mekanik. Hal ini 

dengan pertimbangan, penggunaan kopling hidrolik masih sangat 

terbatas, atau yang saat ini sistem kopling mekanik yang lebih 

banyak dipergunakan pada kendaraan. 

Komponen unit kopling kendaraan terdiri dari plat kopling, 

plat tekan atau pressure plate, pegas, drug lager, dan mekanik 

pembebas kopling. Plate kopling berbentuk disk atau bulat, pada 

bagian ujungnya dipasang kampas untuk memperoleh gaya gesek 

yang diperlukan. Di bagian tengahnya terdapat pegas atau karet 
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untuk meredap kejutan. Permasalahan kopling silp, dapat disebab-

kan oleh kondisi kampas yang sudah habis. Sehingga gaya gesek 

yang dihasilkan oleh plat kopling berkurang, akibatnya tidak mampu 

menahan tenaga yang harus dipindahkan. Untuk mengetahui kondisi 

kampas kopling, dapat dilakukan dengan secara manual yaitu 

dengan memperhatikan kondisi fisiknya secara langsung. Apabila 

alur pada kampas sudah hilang, berarti sudah harus diganti. 

Disamping itu apabila kampas diikat menggunakan kelingan, maka 

saat ujung kelingan sudah ikut aus, berarti kampas kopling sudah 

habis.  

Pressure plate atau plat tekan atau sering disebut dengan 

plan disk, berfungsi untuk mejepit plat kopling pada bagian 

kampasnya. Kondisi permukaan plat tekan ini akan menentukan pula 

besarnya luas permukaan yang kontak dengan kampas kopling, yang 

berarti menentukan pula besarnya gaya gesek. Permukaan yang 

kasar karena keausan akan menyebabkan terjadinya kontak yang 

tidak atau kurang baik, sehingga gaya geseknya berkurang dan 

tenaga yang dapat dipindahkan juga berkurang. Untuk memperbaiki 

dapat dilakukan dengan menggerinda kembali apabila masih me-

mungkinkan. Sebab apabila penggerindaan terlalu tebal, akan 

menggurangi tegangan pegas kopling. Sehingga meskipun permuka-

an halus, maka permasalahan slip tetap akan terjadi. 

Pegas tekan kopling ada dua macam yaitu bentuk spiral dan 

bentuk diaphragma. Pegas ini berfungsi untuk menekan plat tekan, 

sehingga tegangan pegas akan menentukan kekuatan jepit plat tekan 

terhadap kampas kopling. Dalam permasalahanan kopling yang slip, 

kondisi pegas akan ikut menentukan. Sebab tegangan pegas ini 

merupakan gaya normal yang menentukan besarnya gaya gesek 

yang tejadi. Apabila tegangan pegas berkurang, berarti gaya 

normalnya berkurang dan akhirnya gaya geseknya juga berkurang. 
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Pada saat beban yang digerakan mesin berat, maka kopling akan 

slip. Untuk memeriksa tegangan pegas kopling khususnya yang 

bentuk spiral, dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, mengukur 

panjang bebas pegas. Apabila panjang bebasnya masih sama 

dengan spesifikasi, berarti tegangan pegas masih baik. Cara kedua 

yaitu menggunakan spring tester. Pemeriksaan pegas ini untuk 

seluruh pegas yang dipergunakan, sebab apabila tegangan pegas 

antar pegas  tidak sama berarti penekanan kampas kopling tidak 

merata. Kondisi ini juga akan menyebab-kan permasalahan slipnya 

kopling. 

Permasalahan slipnya kopling dapat juga disebabkan oleh 

adanya oli atau grease pada permukaan kampas kopling. Untuk 

mengatasi permasalahan ini sebenarnya sangat sederhana, yaitu 

dengan membersihkan oli atau grease tersebut. Namun yang perlu 

dilakukan adalah mencari asalnya grease dan oli tersebut. Sebab 

apabila hanya dibersihkan tanpa menghentikan sumbernya, suatu 

saat akan terjadi kembali. 

Gelaja permasalahan slipnya kopling, dapat diidentifikasi 

dengan memberi beban pada kendaraan. Caranya kendaraan 

diakselerasi, apabila kendaraan tidak terakselerasi dan suara 

mesinnya membesar berarti kopling slip. Hal ini terjadi karena beban 

akselerasi tidak mampu diangkat oleh gaya gesek kopling. Proses 

pemeriksaan komponen unit kopling hanya dapat dilakukan dengan 

memeriksa secara langsung, yaitu dengan membongkar unit kopling 

tersebut. Sebab bagaimanapun proses perbaikan atau penggantian 

komponen, tetap harus membongkar unit kopling tersebut. 

b. Trouble Shooting Chart kopling slip 

1. Kondisi permukaan plat tekan Kasar  (  ),  Halus (  ) 

    Apabila kasar, maka perbaikannya dengan menggerinda kembali. 

2.  Kondisi Plat Kopling 
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     a. kondisi kampas Habis  (  ), baik  (  ) 

     b. kondisi pegas/karet redam Kocak  (  ), Baik (  ) 

Apabila kampas habis diganti atau diperbaiki, dan bila pegas 

redam kocak maka plat kopling harus diganti. 

3.  Kondisi Pegas Tekan 

 a. Panjang Bebas Kurang (  ), Baik (  ) 

 b. Kemiringan Pegas Miring (  ), Baik (  ) 

 c. Tegangan Pegas Kurang (  ), Baik (  ) 

 d. Kesamaan Tegangan antar pegas Variasi (  ), Sama (  ) 

4. Keberadaan oli/grease Ada (  ), Bersih (  ) 

Bila ada periksa seal crank shaft dan seal transmisi, selanjutnya 

diganti. 

 
1.2). Diagnosis Pemindahan Tingkat Kecepatan 

a. Diagnosis 

Transmisi pada kendaraan berfungsi untuk mensinkronkan 

antara tenaga mesin dengan beban yang harus diangkat. Dengan 

bertambahnya kecepatan kendaraan, sebenarnya beban yang harus 

diatasi oleh mesin berkurang, sebab pada kendaraan tersebut telah 

muncul gaya lembam yang arahnya sama dengan arah yang 

diupayakan oleh mesin. Di samping itu, dengan bertambahnya rpm 

mesin berarti tenaga atau momen yang dihasilkan mesin akan 

bertambah. Sebaliknya saat kecepatan kendaraan berkurang, 

sebenarnya beban yang harus diatasi oleh mesin justru bertambah. 

Sebab gaya lembam kendaraan juga berkurang dengan berkurang-

nya kecepatan, dan momen yang dihasilkan mesin sendiri juga 

berkurang. Untuk mengatasi kondisi tersebut, dan agar mesin tetap 

mampu mengatasi beban yang ada, maka dipasanglah transmisi. 

Dengan demikian tarnsmisi dipergunakan untuk mengatur, kese-

imbangan momen antara mesin dengan beban kendaraan. 
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Transmisi yang dipergunakan pada kendaraan terdapat dua 

macam, yaitu transmisi biasa atau manual, dan transmisi otomatis. 

Keduanya ada yang tiga kecepatan, dan ada yang empat kecepatan, 

serta ada yang diembangkan sampai enam kecepatan. Semua itu 

sebenarnya sangat tergantung pada tenaga maksimum mesin dan 

beban masikmal kendaraan, serta rencana penggunaan kendaraan.  

Pada transmisi manual, dipergunakan perlengkapan yang 

berfungsi untuk menyambung dan menyamakan putaran antara dua 

roda gigi yang akan disambungkan, yaitu shynchronizing clutch dan 

shynchronizing mesh. Perlengkapan ini menjadi satu unit, namun 

keduanya berfungsi berbeda, satu berfungsi menyamakan putaran 

antara kedua roda gigi yang akan disambungkan, dan yang satunya 

untuk menyambung dan memutuskan hubungan antar roda gigi. 

Kondisi keduanya akan menentukan fungsi transmisi, yaitu me-

variasikan besarnya momen antara mesin sebagai sumber tenaga 

dan roda sebagai tumpuan beban kendaraan. Apabila kondisinya 

baik, maka perpindahan antara tingkat kecepatan yang satu dengan 

yang lainnya akan dapat dilakukan dengan halus dan mudah. 

Sebaliknya keausan terjadi pada keduanya, khususnya pada 

penyama putaran, yang paling mudah dikenali adalah kesulitan untuk 

memindah tingkat kecepatan.  

Permasalahan yang lain sering terjadi pada transmisi, adalah 

slip out atau setelah antar gigi kecepatan disambungkan, terlepas 

kembali dengan sendirinya. Untuk mengatasi kondisi ini biasanya 

menahan handel transmisi. Tambahan tugas pengemudi ini akan 

sangat membahayakan, sebab mengurangi kemampuan mengemudi 

dan terpecahnya konsentrasi. Permasalahan ini dipengaruhi oleh, 

keausan roda gigi yang disambungkan, kerusakan bantalan 

transmisi, dan end play yang berlebihan. Apabila slip terjadi pada 

tingkat kecepatan tertinggi (sebelum overdrive), pada dasarnya 
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disebabkan karena ketidak lurusan antara transmisi dengan mesin. 

Seperti diketahui, poros transmisi ujung depannya salah satu 

dtumpukan pada bantalan yang dipasang pada fly wheel. Sehingga 

ketidak lurusan antara mesin dan transmisi akan menyebabkan 

putaran poros yang bergoyang. kondisi ini akan menggoyahkan 

sambungan roda gigi. 

b. Trouble Shooting Chart. 

Untuk menelusur permasalahan transmisi dapat diikut trouble 

shooting berikut ini : 

1. Suara saat transmisi Netral. 

Kondisi ini ditandai atau dapat diidentifikasi, apabila pedal kopling 

dinjak suara tersebut menghilang. Dengan demikian suara itu 

memang dari transmisi, sebab pada saat kopling dibebaskan 

dengan menginjak pedalnya, berarti transmisi tidak berputar sama 

sekali atau tidak digerakan oleh mesin. 
a. Jumlah pelumas Kurang (  ), Baik (  ) 

b. End play Countershaft gear Lebih (  ), Baik (  ) 
 End play Reverse idler gear Lebih (  ), Baik (  ) 
 End play Pinion shaft Lebih (  ), Baik (  ) 

c. Keausan : - Roda gigi pinion Parah (  ), Baik (  ) 
   - Roda gigi countershaft Parah (  ), Baik (  ) 
d. Bantalan : - Poros pinion Rusak (  ), Baik (  ) 
   - Countershaft Rusak (  ), Baik (  ) 

e. Kelurusan mesin dg transmisi Tidak lurus (  ), Lurus (  ) 

2.  Slip out gigi kecepatan pertama atau mundur. 

a. Roda gigi   Aus (  ), Patah (  ), Baik (  ) 

b. Bantalan mainshaft depan Rusak (  ), Baik (  ) 

c. End play Countershaft gear Lebih (  ), Baik (  ) 
 End play Reverse idler gear Lebih (  ), Baik (  ) 
 End play Pinion shaft Lebih (  ), Baik (  ) 

d.  Kondisi komponen penahan Aus (  ), Baik (  ) 
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3. Slip out gigi kecepatan kedua 

a. Roda gigi Aus (  ), Patah (  ), Baik (  ) 

b. Bantalan transmisi Rusak (  ), Baik (  ) 

c. End play main atau countershaft Lebih (  ), Baik (  ) 

d.  Kondisi komponen penahan Aus (  ), Baik (  ) 

4. Transmisi sulit dimasukkan 

a. Kopling mesin  Tidak bebas (  ), Bebas (  ) 

b. Shynchron clutch Aus (  ), Baik (  ) 

c. Shynchronmess splines Aus (  ), Baik (  ) 

d. Mekanik Pengatur Aus (  ), Baik (  ) 

 

1.3). Diagnosis drive line 

Pemeriksaan untuk drive line atau jalur pemindahan tenaga 

dari output transmisi sampai dengan ke roda penggerak. Komponen-

nya meliputi propeler shaft, defresial, dan proros penggerak roda. 

1. Pemeriksaan propeler shaft. 

Propeler shaft menghubungkan transmisi dengan defresial. 

Propeler shaft merupakan poros yang pada kedua ujungnya 

dipasang cross joint, dan pada ujung depannya terdapat slip joint. 

Dengan konstruksi demikian memungkinkan pemindahan tenaga dari 

transmisi kedefresial yang selalu bergerak/terayun sesuai dengan 

kondisi roda. 

Trouble Shooting Chart: 
Pemeriksaan yang dilakukan, adalah : 

a. Kondisi cross joint - depan Kocak (  ), Baik (  ) 
                       belakang Kocak (  ), Baik (  ) 

b. Kondisi Slip joint  Aus/rusak (  ), Baik (  ) 

c. Kondisi Balance batang propeler shaft Tidak (  ), Baik (  ) 
     balans 
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2. Pemeriksaan Defrensial. 

Defrensial merupakan komponen selanjutnya dari sistem 

pemindah tenaga. Tenaga yang telah diatur oleh transmisi, 

selanjutnya dialirkan kedua roda atau keempat roda melalui 

defrensial. Apabila keempat roda menjadi penggerak kendaraan atau 

sering disebut dengan four wheel drive, maka defrensialnya ada dua 

buah, satu untuk kedua roda belakang dan satu lagi untuk kedua 

roda depan. Penggunaan defresial juga memungkinkan roda 

penggerak kanan dan kiri berbeda putarannya, yaitu saat kendaraan 

sedang belok. Pada kondisi ini roda bagian luar putarannya akan 

lebih besar dibandingkan dengan roda bagian dalam. 
 

Pemeriksaan Defrensial berbunyi meliputi : 

a. Jumlah pelumas Kurang (  ), Cukup (  ) 

Bila kurang tambah jumlah pelumasnya, dan periksa kondisi seal 

pinion  gear shaft. 

b.  Kondisi seal pinion gear shaft Rusak (  ), Baik (  ) 

Apabila rusak, diganti yang baru. 

c. Backlash Ring & Pinion Gear Lebih (  ), Cukup (  ) 

 Apabila backlash berlebihan, stel kembali. 

d. Bantalan pinon gear Rusak (  ), Baik (  ) 

 Apabila rusak, ganti yang baru 

e. Keausan Ring & Pinion Gear Aus (  ), Baik (  ) 

 Apabila aus, perbaiki kembali (rebuild), atau ganti. 

 

3. Pemeriksaan Drive shatf 

Drive shaft adalah merupakan bagian akhir dari drive line. 

Poros ini didukung oleh dua bantalan. Permasalahan yang sering 

terjadi, pada real axle disebabkan oleh kondisi kedua bantalan 

tersebut, dan seal diujungnya. Kerusakan bantalan biasanya diawali 

dengan munculnya suara, dan apabila dibiarkan roda penggerak 

yang dipasang pada poros akan terlepas bersama porosnya. 
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Sedangkan apabila roda basah oleh pelumas, berarti kondisi seal 

sudah rusak. 

2). Lembar latihan : Kegiatan Belajar 4 
Kerjakan tugas berikut ini pada tempat yang telah disediakan di 

dalam modul ini: 

2.1).  Kopling berfungsi untuk memutus dan menghubungkan, 

antara mesin dengan sistem pemindah tenaga. Sehingga 

kopling dapat digantikan dengan fungsi transmisi. Setujukah 

anda dengan pernyataan ini? Jelaskan pendapat anda! 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

2.2). Permasalahan Kopling Slip gejala yang dapat dirasakan 

adalah ketidak sesuaian antara putaran mesin dengan 

kecepatan kendaraan. Setujukah anda dengan pernyataan 

ini? Jelaskan pendapat anda! 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

2.3). Sebutkan tiga faktor utama yang menyebabkan kopling tidak 

dapat berfungsi dengan baik, jelaskan pendapat anda! 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 _________________________________________________ 

2.4). Transmisi pada kendaraan berfungsi untuk mensinkronkan 

antara tenaga mesin dengan beban yang harus diangkat. 



 85

Dengan bertambahnya kecepatan kendaraan, bertambah pula 

gaya lembam kendaraan. Setujukah anda dengan pernyataan 

ini? Jelaskan pendapat anda! 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

2.5). Tingkat kecepatan pada transmisi dikembangkan berdasar-

kan, tenaga maksimum mesin dan beban masikmal kendara-

an, serta rencana penggunaan kendaraan. Setujukah anda 

dengan pernyataan ini? Jelaskan pendapat anda! 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

2.6). Pada transmisi manual, dipergunakan perlengkapan yang 

berfungsi untuk menyambung dan menyamakan putaran 

antara dua roda gigi yang akan disambungkan, yaitu 

shynchronizing clutch dan shynchronizing mesh. Setujukah 

anda dengan pernyataan ini? Jelaskan pendapat anda! 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

2.7). Permasalahan slip out pada transmisi, banyak disebabkan 

oleh kondisi shynchronizing clutch yang sudah aus. Setujukah 

anda dengan pernyataan ini? Jelaskan pendapat anda! 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
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_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

2.8). Propeler shaft merupakan poros yang memungkinkan 

pemindahan tenaga pada bagian yang selalu bergerak/ 

terayun. Setujukah anda dengan pernyataan ini? Jelaskan 

pendapat anda! 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

2.9). Getaran yang terjadi pada bodi kendaraan dapat disebabkan 

oleh kondisi Propeler shaft. Setujukah anda dengan pernyata-

an ini? Jelaskan pendapat anda! 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

2.10). Suara mendengung saat kendaraan dipacu, disebabkan oleh 

kerusakan roda gigi matahari pada unit defresial. Setujukah 

anda dengan pernyata-an ini? Jelaskan pendapat anda! 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 _________________________________________________ 
 
 
 
 
 

Perhatian: 
Sebelum melanjutkan pada kegiatan selanjutnya, cocokanlah jawaban Anda 
dengan yang termuat pada halaman 84 berikut ini. 
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JAWABAN/RAMBU-RAMBU JAWABAN 
untuk Latihan kegiatan Belajar 4 

2.1).  Tidak setuju, sebab fungsi transmisi berbeda dengan fungsi 
kopling. Fungsi transmissi untuk merubah momen putar, 
sementara fungsi kopling untuk memutus dan menghubung-
kan pemindahan tenaga. 

2.2). Setuju. Sebab saat terjadi kopling slip, maka kopling tidak 
mampu menghubungkan pemindahan tenaga dari mesin ke 
roda penggerak sepenuhnya. Sehingga tidak terjadi 
kesinkronan putaran antara putaran mesin dengan kecepatan 
kendaraan. 

2.3). Ketiga faktor tersebut adalah Plat Koplingyang sudah aus, 
permukaan plat tekan yang sudah kasar, dan Kondisi Pegas 
Tekan yang sudah lemah. Ketiganya akan menyebabkan slip 
pada kopling. 

2.4). Setuju. Sebab dengan tambahnya kecepatan kendaraan, 
maka gigi transmisi dapat ditingkatkan, sebagai akibat 
bertambahnya kelembaman kendaraan. 

2.5). Setuju. Ketiganya menjadi dasar untuk menentukan seberapa 
besar kecepatan maksimum yang dicapai oleh sebuah 
kendaraan bermotor. 

2.6). Setuju. Keduanya terdapat dalam satu unit perlengkapan, 
dimana masyarakat biasanya hanya menyebut satu yaitu 
sinkron mesh. 

2.7). Tidak setuju. Kondisi shynchronizing clutch yang sudah aus, 
akan menyebabkan masuknya tingkat kecepatan sulit, bukan 
menyebabkan Slip out. 

2.8). Setuju. Sebab propeler shaft di samping dilengkapi dengan 
cros joint juga dilengkapi dengan slip joint yang berfungsi 
untuk menambah atau mengurangi panjang poros. 

2.9). Setuju. Hal ini bisa terjadi bila propeler shaft sudah tidak 
balans lagi. 

2.10). Setuju. Sebab suara tersebut berasal dari kontak gigi antara 
roda gigi pinion dari mesin dan roda gigi matahari yang 
memutar poros roda. 

 
 
 
 

Perhatian: 
♦ Apakah anda puas dengan jawaban yang anda buat? Jika belum, 

maka catatlah bagian yang anda tidak/ kurang puas tersebut dan 
diskusikan dengan dosen anda. 

♦ Bila anda puas, lanjutkan dengan kegiatan belajar 5, di halaman 88. 
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10. Kegiatan Belajar 5: Diagnosis Kemudi, Suspensi, dan Rem 
Tujuan Khusus: 

Setelah mempelajari/mengerjakan kegiatan belajar 5 ini, 

diharapkan mahasiswa dapat: 

1).  Menjelaskan Diagnosis permasalahan Roga Kemudi Bergetar. 

2). Menyusun trouble shooting chart untuk permasalahan Roga 

Kemudi Bergetar. 

3). Menjelaskan Diagnosis permasalahan Roda kemudi tidak stabil. 

4). Menyusun trouble shooting chart untuk permasalahan Roda 

kemudi tidak stabil. 

5). Menjelaskan Diagnosis permasalahan Keausan roda depan tidak 

sama. 

6). Menyusun trouble shooting chart untuk permasalahan Keausan 

roda depan tidak sama. 

7). Menjelaskan Diagnosis permasalahan Sistem Rem Kendaraan. 

8). Menyusun trouble shooting chart untuk permasalahan Sistem 

Rem Kendaraan. 

Kegiatan: 

1). Pelajari dengan cermat bahan bacaan yang disjikan berikut ini: 

Diagnosis Kemudi, Suspensi, dan Rem 

Sistem kemudi atau steering pada kendaraan berfungsi untuk 

mengendalikan arah laju kendaraan. Pada dasarnya sistem kemudi 

ada dua macam yaitu manual dan power. Pada sistem kemudi yang 

manual, tenaga pengemudi pada roda kemudi merupakan tenaga 

utama untuk membelokan roda kekanan atau kekiri. Sedangkan pada 

sistem power streering, tenaga pengemudi pada roda kemudi akan 

dilipatkan besarnya oleh tenaga hidrolik yang dipasang. Komponen 

sistem manual steering, adalah roda kemudi, poros kemudi, manual 

gear box, steering knuckle, dan wheel spindel yang disambung 
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menggunakan boll joing dikedua ujungnya atau sering disebut 

dengan tie rod. Sedangkan komponen power steering meliputi, 

seperti sistem manual ditambah pompa hidrolis, tabung reservoir, 

pipa-pipa, dan power stering gear assembly. 

Pada sistem manual terdapat beberapa macam model 

steering gear, yaitu rack and pinion, worm and sector gear, dan worm 

and recirculating ball gear. Sistem kerjanya, saat roda kemudi 

diputar, maka worm gear yang dipasang pada ujung poros kemudi 

ikut berputar, dan menggerakkan rack, sector gear, atau ball bearing. 

Gerakan ini diteruskan ke pitman arm dan keroda kanan dan kiri 

melalui beberapa sambungan tie rod. 

Sistem suspensi pada kendaraan merupakan sistem 

pendukung seluruh komponen atau bagian kendaraan terhadap roda 

depan dan belakang. Pen-dukung yang sampai saat ini dipergunakan 

pada kendaraan adalah pegas. Dengan cara demikian, ketidak 

rataan jalan yang dilalui yang menyebabkan getaran dan goncangan 

tidak akan secara langsung diterima oleh bodi, sehingga diperoleh 

kenyamanan. Pegas yang dipergunakan terdapat empat macam 

yaitu pegas daun (leaf), pegas coil, pegas udara, dan pegas torsi. 

Untuk meredam getaran pegas, maka dilengkapi dengan 

perlengkapan shock absorber.  

Sistem suspensi atau dukungan terdapat dua macam, yaitu 

sistem independent dan solid axle system. Pada kendaraan ringan 

dimana beban kendaraan tidak besar, kadang dipergunakan sistem 

independent pada keempat suspensinya. Sehingga kenyamanan 

kendaraan sangat baik, karena goncangan pada satu roda tidak perlu 

mempengaruhi pada roda yang lainnya. Namun demikian, pada 

kendaraan ringan biasanya bagian depannya menggunakan 

suspensi sistem independent, sedangkan bagian belakangnya 

menggunakan solid axle system. Meskipun menggunakan sistem 

solid axle, namun pegasnya menggunakan model pegas coil. 
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Sedangkan untuk kendaraan berat, suspensi yang dipergunakan 

model solid axle system, baik bagian depan maupun bagian 

belakangnya. Jenis pegas yang dipergunakan adalah pegas daun.  

Komponen kendaraan yang lainnya adalah rem. Rem dan 

mekanismenya pada kendaraan, berfungsi untuk mengurangi laju 

kendaraan atau menghentikannya sama sekali. Dengan demikian 

rem merupakan bagian dari sistem kendali kendaraan, agar laju 

kendaraan dapat dikendalikan sesuai dengan keinginan dan 

kebutuhan. Tidak dapat dibayangkan permasalahan yang terjadi, 

apabila suatu kendaraan tanpa adanya komponen yang satu ini.  

Model atau macam sistem rem yang dipergunakan pada 

kendaraan, berdasarkan cara kerjanya paling tidak ada tiga macam 

yaitu, (1). sistem mekanik, (2). sistem hidrolik, dan (3). sistem 

pneumatic. Sistem pertama atau sistem mekanik, dimana 

pemindahan tenaga dari pengemudi kerem pada keempat roda 

digerakan secara mekanik. Sistem ini sudah tidak banyak digunakan, 

sebab memakan tempat dan kekompakan keempat rem kurang 

dapat dihandalkan. Sistem yang kedua yaitu sistem hidrolik, dimana 

pergerakan rem dilakukan mmenggunakan tenaga hidrolik. Tenaga 

pengereman pengemudi disalurkan melalui fluida kesetiap roda 

dalam bentuk tekanan hidrolik. Sistem ini yang sampai saat ini, 

banyak dipergunakan, sebab saluran fluidanya mudah disesuaikan 

dengan kebutuhan dan daya pengereman pada setiap roda dapat 

lebih dihandalkan. Sistem ketiga adalah sistem pnumatik yaitu 

menggunakan tekanan udara, yaitu yang dikenal dengan istilah rem 

angin. Sistem ini tenaga pengereman jauh lebih ringan, dan daya 

pengeremannya lebih kuat. Namun karena kemampuan pengereman 

yang begitu kuat, menyebabkan kendaraan kadang terlalu cepat, 

sehingga kendaraan seperti berhenti mendadak. Kondisi ini yang 

kadang membahayakan kendaraan lain dibelakangnya, maka 

kendaraan dengan rem angin dibagian belakangnya biasanya diberi 
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peringatan “Awas rem angin”. Kelemahan sistem ini, terletak pada 

mekanisme penyediaan udara pada tangki. Apabila tangki udara 

kurang baik, menyebabkan persediaan habis sewaktu berhenti. 

Akibatnya saat akan dipergunakan, rem kendaraan blong. Kondisi 

merupakan kondisi yang berbahaya. 

Beberapa permasalahan yang sering terjadi pada kendaraan, 

yang berkaitan dengan sistem pengendalian (Sistem Kemudi, Sistem 

Suspensi, dan Sistem Rem) dapat diidentifikasi sebagai berikut : 

1.1). Diagnosis Roda Kemudi bergetar  

Getaran roda kemudi dapat terjadi pada kecepatan rendah 

atau pada kecepatan diatas 80 km/jam. Keduanya disebabkan oleh 

kondisi yang berbeda. Getaran kemudi pada kecepatan rendah, 

disebabkan oleh kondisi sambungan mekanisme kemudi/pengendali 

ada yang sudah longgar. Sehingga untuk menemukannya dapat 

ditelusur dengan cara seperti berikut ini  : 

(1). Kondisi gerak bebas roda kemudi     lebih (  ), Baik (  ) 
(2). Penyetelan Steering Gear Box longgar (  ), Baik (  ) 
(3). Kondisi Bushing Bellkreng longgar (  ), Baik (  ) 
(4). Kondisi Tie rod joint Kocak (  ),    Baik (  ) 
(5). Kondisi Bolljoint Kocak (  ), Baik (  ) 
(6). Kondisi Bearing Roda Rusak/Kocak (  ), Baik (  ) 
 

Apabila gerak bebas roda kemudi berlebihan (lebih), maka 

dampaknya gerakan roda sulit dikendalikan. Sehingga pada 

kecepatan rendah dimana kecepatan kendaraan masih rendah, roda 

mobil sangat mudah dipengaruhi oleh kondisi jalan. Untuk mengatasi, 

perlu diperiksa penyetelan pada steering gear box. Pada steering 

gear box, dimana didalamnya terdapat pertemuan roda gigi. 

Kelonggaran kedua roda giri ini, dapat disetel jaraknya. Selanjutnya 

apabila baik, adalah memeriksa bushing bellkreng. Bushingnya 

terbuat dari karet, sebab disamping berfungsi sebagai bantalan, dia 

berfungsi pula untuk mengurangi getaran yang terjadi dari roda. 

Apabila bushing ini kocak karena keausannya, maka getaran roda 
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akan tersalur pada roda kemudi. Untuk mengatasi kekocakan ini, 

ialah dengan mengganti yang baru. 

Apabila getaran roda kemudi terjadi saat kecepatan diatas 80 

km/jam, maka permasalahan yang menyebabkannya adalah roda 

depan tidak balance baik roda kanan ataupun roda kiri. Oleh karena 

itu untuk mengatasinya, menyetel kembali balance roda tersebut, 

menggunakan wheel balancing. 

1.2).  Diagnosis Roda kemudi tidak stabil. 

Permasalahan kemudi kendaraan bermotor yang lainnya, 

adalah kondisi kemudi yang tidak stabil. Kondisi kemudi yang 

demikian sangat membahayakan pemakai kendaraan tersebut, 

sebab pengemudi harus selalu konsentrasi memegang roda kemudi 

terus menerus. Apabila pengemudi lengah sedikitpun, maka 

kendaraan akan berubah seketika. Perubahan tersebut dapat 

disebabkan oleh tekanan udara yang tidak setabil, baik dari kanan 

ataupun kiri. Kondisi jalan yang cenderung tinggi dibagian tengah 

dan bergelombang akan menyebabkan laju kendaraan yang sulit 

dikendalikan. 

Permasalahan tersebut diatas, biasanya disebabkan oleh 

kemampuan bertahan untuk selalu bergerak lurus pada kendaraan 

tersebut telah tiada. Penyebabnya ialah karena Front Wheel 

Alignmentnya sudah tidak memenuhi syarat. Namun demikian perlu 

diperhatikan model suspensi depan yang dipergunakan, sebab 

masing-masing model memiliki keunggulan dan kelemahan masing-

masing. Sistem Mcpearson misalnya, ukuran caster dan chambernya 

tidak mudah berubah, selama panjang pegas sispensi tidak berubah. 

Dengan kata lain perubahan ukuran caster dan chamber akan 

berubah saat panjang pegasnya berubah. Perubahan panjang pegas 

disebabkan karena beban kendaraan, sehingga perubahan pegas 

biasanya semakin pendek. Namun demikian perubahan ukuran 
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caster dan chamber akan kembali lagi, saat panjang pegas 

dikembalikan lagi.  

Dalam kaitannya dengan permasalahan ketidak stabilan 

kemudi diatas, di-sebabkan oleh tiga faktor paling tidak yaitu ukuran 

caster, chamber, king pin inclinition dan toe in - outnya. Mengingat 

caster dan chamber dan kingpin incination tidak distel, maka 

tugasnya adalah memeriksa kondisinya dibandingkan dengan ukuran 

spesifikasinya. Apabila ukurannya masih dalam batas toleransinya, 

berarti tidak menjadi penyebab permasalahan kemudi tidak stabil 

diatas. Meskipun tugasnya hanya memeriksa, namun ini merupakan 

suatu keharusan untuk dilakukan. Sebab kebiasaan dilapangan 

karena tidak dapat distel, maka mekanik tidak pernah memeriksanya. 

Sehingga kadang dijumpai roda depan kendaraan sudah tidak ada 

chambernya lagi, karena semakin memendeknya pegas suspensi. 

Sehingga dalam kasus ini yang perlu dilakukan adalah: 

(1). Periksa kesamaan Caster dg  diluar (  ), Baik (  ) 
         spesifikasi. 

  Bila didapatkan diluar, berarti panjang pegas berkurang. 

(2). Kesamaan Ukuran caster roda kanan &  Beda (  ), Sama (  ) 
  kiri. 

  Bila didapatkan beda, berarti panjang pegas berkurang dan tidak  
   sama. 

(3). Periksa kesamaan Chamber dg  diluar (  ), Baik (  ) 
         spesifikasi.  

  Bila didapatkan diluar, berarti panjang pegas berkurang atau   
   lakukan penyetelan untuk jenis selalin mac pearson. 

(4). Kesamaan Ukuran chamber roda kanan   Beda (  ), Sama (  ) 
  dan roda kiri. 

  Bila didapatkan beda, berarti panjang pegas berkurang dan tidak  
   sama. atau lakukan penyetelan untuk jenis selalin mac pearson. 

(5). Periksa kondisi Toe in dan Toe out diluar (  ), Baik (  ) 

  Bila didapatkan diluar, lakukan penyetelan. 
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1.3). Diagnosis Keausan roda depan tidak sama. 

Roda depan kendaraan biasanya berfungsi untuk pengendali 

laju dan arah kendaraan. Pada saat kendaraan berjalan lurus, maka 

roda depan mempertahankan agar kendaraan tetap berjalan lurus. 

Hal ini sangat diperlukan untuk menghemat tenaga pengemudi dalam 

mempertahankan kelurusan kendaraan. Seperti telah dijalaskan 

diatas, kondisi ini diperoleh karena adanya fungsi caster, camber, 

dan toe in-outnya. Oleh karena fungsi tersebut, maka roda depan kiri 

cenderung mendorong kekanan, dan sebaliknya roda yang kanan 

cenderung mendorong kekiri. Kondisi ini menyebabkan terjadinya 

keausan pada roda depan.  Keausan roda depan pada umumnya 

bagian luarnya yang lebih banyak, namun ada kemungkinan keausan 

terjadi dibagian dalam. Keausan dibagian luar sebagai akibat adanya 

chamber. Namun apabila chamber yang ada negatip, maka kausan 

roda akan terbalik yaitu dibagian dalam. Kondisi ini sebenarnya 

secara visual dapat diperhatikan, yaitu kondisi kemiringan roda 

depan. Seharusnya dalam kondisi baik roda depan sedikit miring 

keluar, namun sering setelah dipergunakan beberapa tahun 

kemiringan roda depan berubah miring kedalam. Permasalahan ini 

disebabkan karena berkurangnya panjang pegas. 

Keausan roda depan dapat pula terjadi tidak sama antara 

roda depan kiri dan kanan, apabila diukur maka diantara ketiga faktor 

diatas terdapat yang berbeda atau asimetris. Ketidak samaan yang 

sering terjadi adalah ukuran chambernya. Ukuran chamber ini 

disamping dipengaruhi oleh panjang pegas, juga dipengaruhi oleh 

kondisi ball joint. Ball joint dalam hal ini adalah dudukan penghubung 

antara shock breaker, king pin dan lengan ayunan. Apabila ball joint 

aus (kocak), maka akan merubah ukuran chamber. Dengan demikian 

ukuran chamber roda kanan dan kiri akan berbeda, dan keausan 

roda juga akan berbeda pula. Apabila keausan ball joint tersebut 

berlebihan akan menyebabkan keausan yang tidak merata. 
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Keausan roda yang tidak merata, dapat pula disebabkan oleh 

roda yang tidak balance. Sehingga balance roda disamping 

menyebabkan kemudi yang bergetar juga menyebabkan keausan 

roda baik depan maupun belakang tidak merata. Gejalanya 

sebenarnya apabila dapat merasakan, disamping saat berjalan roda 

kemudi bergetar, dapat pula dirasakan atau diidentifikasi dari getaran 

yang terjadi pada bodi kendaraan. Namun kadang ini sulit karena 

tertutup oleh pengaruh kondisi jalan, dan konsentrasi pengemudi 

yang tidak memperhatikannya. Oleh karena itu, untuk menelusur 

permasalahan keausan roda, dapat dipergunakan trouble shooting 

chart berikut ini : 

1). Keausan roda depan berlebihan dibagian luar. 

Keausan roda depan cenderung pada sisi bagian luar, hal ini 

karena pengaruh keberadaan chamber yang menyebabkan roda 

depan miring keluar. Disamping itu, juga karena roda depan 

berfungsi mempertahankan arah kendaraan agar tetap lurus. Namun 

apabila keausan roda depan terlalu cepat, berarti ada sesuatu 

penyetelan yang salah. Untuk menemukan dan memperbaiki 

permasalahan tersebut, maka dapat diikuti langkah-langkah berikut 

ini. 

(1). Periksa kesamaan Caster dg spesifikasi. diluar (  ), Baik (  ) 

  Bila didapatkan diluar, berarti panjang pegas berkurang. 

(2). Periksa kesamaan Chamber dg spesifikasi. diluar (  ), Baik (  ) 

  Bila didapatkan diluar, berarti panjang pegas berkurang atau    
         lakukan penyetelan untuk jenis selalin mac pearson. 

(3). Periksa kondisi Toe in dan Toe out diluar (  ), Baik (  ) 

  Bila didapatkan diluar, lakukan penyetelan. 
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2). Keausan roda depan berlebihan dibagian dalam. 

Apabila pada permasalahan yang pertama karena kesalahan 

penyetelan, pada permasalahan ini disebabkan roda miring kedalam. 

Penyebab-nya adalah karena chambernya negatif atau roda tidak 

miring keluar, namun miring kedalam. Faktor utama penyebabnya 

adalah karena panjang pegas depan berkurang. Sehingga apabila ini 

terjadi langkah perbaikan yang perlu dilakukan adalah mengganti 

pegas suspensi depan. 

(1). Periksa kesamaan Caster dg spesifikasi. diluar ( ), Baik (  ) 
  Bila didapatkan diluar, berarti panjang pegas berkurang. 

(2). Periksa kesamaan Chamber dg spesifikasi. diluar ( ), Baik (  ) 

  Bila didapatkan diluar, berarti panjang pegas berkurang (pegas   

  harus diganti) atau lakukan penyetelan untuk jenis selain 

mcpearson. 

(3). Periksa kondisi Toe in dan Toe out diluar (  ), Baik (  ) 

  Bila didapatkan diluar, lakukan penyetelan. 

 

3). Keausan Roda depan antara kanan dan kiri tidak sama. 

Kecenderungan keausan roda depan pada umumnya terjadi 

dibagian sisi luar dari ban. Hal ini sebagai akibat fungsi roda depan untuk 

pengendali arah laju kendaraan. Namun keausan yang terjadi 

seharusnya seimbang antara roda kanan dan kiri. Permasalahan yang 

sering terjadi, keausan roda kanan dan kiri tidak sama. Apabila hal ini 

terjadi, maka diantara ketiga faktor penyetelan wheel alignment dapat 

diduga juga tidak sama. Ketidak samaan tersebut dapat disebabkan oleh 

perbedaan panjang pegas, kerusakan salah satu ball joint dan 

kemungkinan kondisi balance roda kanan dan kiri tidak sama. Untuk 

menelusur permasalahan tersebut, dapat dipergunakan langkah-langkah 

sebagai berikut : 
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 (1). Kesamaan Ukuran caster roda kanan & kiri. Beda (  ), Sama (  ) 

  Bila didapatkan beda, berarti panjang pegas berkurang dan tidak   
   sama. 

 (2). Kesamaan Ukuran chamber roda kanan  Beda (  ), Sama (  ) 
  & roda kiri 
  Bila didapatkan beda, berarti panjang pegas berkurang dan tidak   

   sama. atau lakukan penyetelan untuk jenis selalin mac pearson. 

 (3). Periksa kondisi ball joint kocak (  ), Baik   (  ) 

  Bila didapatkan diluar, lakukan penyetelan. 

 (4).  Periksa kondisi balance keempat roda    unbalance  (  ),   Baik  (  ) 

  Bila unbalance atau roda tidak balance, maka roda harus   
      dibalance. 

 4). Keausan Roda tidak merata. 

 (1). Periksa kondisi ball joint kocak (  ), Baik  (  ) 

  Bila didapatkan diluar, lakukan penyetelan. 

 (2).  Periksa kondisi balance keempat roda  unbalance (  ), Baik (  ) 

  Bila unbalance atau roda tidak balance, maka roda harus     
  dibalance. 

 (3). Periksa kondisi shock asorber Tidak berfungsi (  ),  Baik (  ) 

Bila tidak berfungsi, maka perlu diganti atau diperbaiki. 

 
1.4). Diagnosis Rem Kendaraan 

 

Faktor lain yang juga berfungsi sebagai pengendali 

kendaraan bermotor adalah perlengkapan rem. Setiap kendaraan 

selalu dilengkapi dengan perlengkapan tersebut, fungsinya adalah 

mengurangi kecepatan atau menghentikan laju kendaraan, sesuai 

dengan kondisi kebutuhan. Sesuai dengan perkembangannya, saat 

ini sistem rem yang dipergunakan adalah model hidrolis dan untuk 

menghemat tenaga pengemudi sistem rem dilengkapi dengan boster. 

Keberadaan rem pada dasarnya untuk menghilangkan atau 

mengurangi adanya energi kelembaman yang searah dengan laju 

kendaraan. Untuk itu sesuai dengan kondisi beban pengereman yang 

cenderung dibagian depan, maka konstruksi rem bagian depan 
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dibuat lebih kuat dibandingkan dengan rem bagian belakang. Sebab 

apabila dibuat sama, maka rem kendaraan berkerjanya kurang baik, 

dan pada kondisi cepat roda belakang cenderung terseret atau slip. 

Untuk menelusur berbagai permasalahan rem, dapat diikuti 

trouble shooting chart berikut ini : 

1). Rem blong atau tidak berfungsi. 

Permasalahan ini sabagai akibat tidak menggeseknya 

kampas rem pada drum, meskipun pedal rem sudak diinjak. Terdapat 

beberapa penyebab yang mengakibatkan tenaga pengereman tidak 

dapat tersalur sampai keroda atau kekampas rem. Kondisi ini yang 

sering menimbulkan kecelakaan fatal bagi pengendara dan 

penumpang kendaraan. Untuk menelusur permasalahan tersebut 

dapat dikuti langkah-langkah berikut ini. 
 

(1). Persediaan minyak rem habis (  ), Baik (  ) 

(2). Periksa putusnya saluran minyak rem putus (  ), Baik (  ) 

(3). Periksa penyumbatan saluran minyak rem buntu (  ), Baik (  ) 

(4). Bila baik, periksa kebocoran wheel master bocor (  ),  Baik (  ) 

   Bila bocor akan menyebabkan slip, perlu diganti seal remnya. 

(5). Bila baik, periksa ketebalan kampas rem Tipis (  ), Baik (  ) 

  Bila tipis/habis kampas rem harus diganti. 

(6). Bila baik, periksa kesamaan gerak handel rem  

  dengan kampas rem tidak sama (  ), Sama (  ) 

  Bila tidak sama atau tidak bergerak sama sekali, berarti saluran  

   tersumbat. 

(7). Bila sama, stel kebebasan rem. 

2). Bila direm, roda kemudi membelok. 

Permasalahan ini disebabkan oleh ketidak seimbangan 

kekuatan rem depan kanan dan kiri. Pada saat pengemudi menginjak 

pedal rem, maka dirasakan roda kemudi berputar kekanan apabila 

rem sebelah kanan lebih kuat dibandingkan yang sebelah kiri. 
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Sebaliknya apabila saat pedal rem diinjak roda kemudi berputar 

kekiri, baerarti rem sebelah kiri lebih kuat dibandingkan sebelah 

kanan. Kondisi demikian jelas sangat berbahaya, sebab kendaraan 

akan membelok saat direm. Apabila kecepatan tinggi dan sekaligus 

jalan licin karena hujan misalnya, maka tidak menutup kemungkinan 

kendaraan dapat terpelating. Perbedaan kekuatan pengereman 

antara roda kanan dan kiri tersebut, dapat disebabkan oleh 

kebocoran minyak rem dari wheel master pada salah satu roda. 

Adanya minyak rem tersebut, menyebabkan koefisien gesek kampas 

rem berkurang sehingga rem tersebut slip. Kemungkinan yang lain 

karena kondisi kampas rem roda kanan dan kiri tidak sama, sehingga 

gaya pengereman keduanya jadi tidak sama pula. Disamping itu, ada 

kemungkinan salah satu wheel master rem macet, sehingga rem 

hanya bekerja sebelah. Apabila ketiga faktor diatas ternyata dalam 

kondisi baik, berarti kebebasan rem kanan dan kiri berbeda.  
(1). Periksa kebocoran whell master bocor (  ), baik (  ) 

  Bila terlihat bocor, berarti rem tersebut slip maka ganti sealnya. 

(2). Bila baik, periksa kondisi kampas rem depan Habis  (  ), Baik (  ) 

  Bila Habis, kamapas rem harus diganti. 

(3). Bila baik, Periksa wheel master macet macet ( ),  Baik (  ) 

(4). Bila baik, Stel kebebasan remnya. 

 

3). Rem kurang kuat (pakem). 

Seperti telah dikemukakan diatas, rem merupakan salah satu 

faktor pengendali laju kendaraan bermotor. Fungsi pengendali dalam 

hal ini, adalah agar kendaraan dapat dikendarai sesuai dengan 

keinginan, kondisi, dan situasi yang sedang berkembang dijalan. 

Apabila mengehendaki kendaraan pelan dari kecepatan yang tinggi, 

maka keberadaan rem sangat diperlukan. Sebab kadang karena 

keadaan menghendaki kendaraan harus berhenti mendadak, maka 

kembali kondisi rem sangat menentukan. Permasalahan yang 
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kadang dijumpai, rem telah diinjak, namun kendaraan tidak segera 

berhenti. Hal ini akan sangat berbahaya, apabila didepan kendaraan 

sudah berhenti. Sehingga akibatnya kendaraan menubruk kendaraan 

yang didepannya, sebagai akibat rem tidak berfungsi baik tidak dapat 

dikendalikan lagi. Permasalahan tersebut dapat disebabkan karena 

kebocoran minyak rem pada wheel master, sehingga daya gesek 

kampas berkurang/hilang. Kondisi kampas baik karena habis atau 

kualitasnya tidak baik, juga akan menyebabkan gaya geseknya 

berkurang. Disamping itu mungkin kondisi kampas baik, namum 

kondisi permukaan drum/disk yang sudah bergelombang akan 

menyebabkan berkurangnya gaya gesek kampas rem. Kemungkinan 

terakhir karena kebebasan kampas rem, sudah berlebihan karena 

keausan. Sehingga saat pedal rem diinjak, kampas rem belum 

menyentuh drum/disk breaker. 

(1). Periksa kebocoran whell master bocor (  ), baik (  ) 

  Bila terlihat bocor, berarti rem tersebut slip maka ganti sealnya. 

(2). Bila baik, periksa kondisi kampas rem depan Habis  (  ), Baik (  ) 

  Bila Habis, kamapas rem harus diganti. 

(3).  Bila baik, periksa kualitas kampas rem Jelek (  ), Baik (  ) 

  Bila jelek, ganti yang baru. 

(4). Periksa kondisi drum/disk breake Luka (  ), Baik (  ) 

  Bila luka, perbaiki dengan menggerinda 

(5). Bila baik stel kebebasan kampas rem depan. 

4). Rem mompa. 

Permasalahan rem yang lainnya, adalah rem baru dapat 

bekerja bila pedal rem diinjak berkali-kali atau memompanya. Hal ini 

juga sangat berbahaya, pada kondisi yang mendadak. Sebab proses 

pengereman dengan memompa, berarti memerlukan waktu yang 

lebih lama. Pemompaan pedal rem pada dasarnya karena untuk 

mengangkat kampas rem memerlukan jumlah minjak yang lebih 

banyak. Hal ini berarti yang perlu diperiksa adalah persediaan 
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minyak remnya pada reservoir, kebebasan kampas rem, terdapat 

udara pada saluran minyak rem dari master rem sentral ke wheel 

master, dan kemingkinan terakhir karena seal master rem sentral 

sudah lemah atau aus. 

(1). Periksa persediaan minyak rem Habis (  ), Baik (  ) 

  Bila habis atau kurang tampah. 

(2). Periksa kebebasan kampas rem longgar (  ), Baik (  ) 

  Bila longgar stel kembali. 

(3). Bila baik, saluran minyak rem ada udara Ada udara(  ), Baik (  ) 

(4). Bila baik, Seal master rem sentral sudah lemah. 
2). Lembar latihan : Kegiatan Belajar 5 
Kerjakan tugas berikut ini pada tempat yang telah disediakan di 

dalam modul ini: 

2.1).  Roda Kemudi Bergetar pada saat kendaraan dipergunakan, 

disebabkan karena kondisi roda belakang yang tidak balans. 

Setujukah anda dengan pernyataan ini? Jelaskan pendapat 

anda! 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 _________________________________________________ 

2.2). Terdapat beberapa bagian sistem kemudi yang perlu diperiksa 

dalam kaitannya dengan permasalahan roda kemudi bergetar. 

Sebutkan dan jelaskan tiga bagian yang perlu diperiksa 

tersebut!.  

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 _________________________________________________ 
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2.3). Permasalahan Roda kemudi tidak stabil disebabkan oleh 

kondisi penyetelan Front Wheel Alignmentnya sudah tidak 

memenuhi syarat. Setujukah anda dengan pernyataan ini? 

Jelaskan pendapat anda! 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 _________________________________________________ 

2.4). Penyetelan Front Wheel Alignment meliputi penyetelan 

balancing roda depan, penyetelan caster dan camber, dan 

penyetelan toe-in dan out. Setujukah anda dengan pernyataan 

ini? Jelaskan pendapat anda! 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 _________________________________________________ 

2.5). Pada saat kendaraan berjalan lurus, maka roda depan 

mempertahankan agar kendaraan tetap berjalan lurus. kondisi 

ini diperoleh karena fungsi caster, camber, dan toe in-outnya. 

Setujukah anda dengan pernyataan ini? Jelaskan pendapat 

anda! 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 _________________________________________________ 

2.6). Keausan roda depan pada umumnya bagian luarnya yang 

lebih banyak, namun ada kemungkinan keausan terjadi 

dibagian dalam. Kondisi ini apabila terjadi chamber yang ada 

negatip. Setujukah anda dengan pernyataan ini? Jelaskan 

pendapat anda! 
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_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 _________________________________________________ 

2.7). Keberadaan rem pada dasarnya untuk menghilangkan atau 

mengurangi adanya energi kelembaman yang searah dengan 

laju kendaraan. Untuk itu sesuai dengan kondisi beban 

pengereman yang cenderung dibagian depan, maka 

konstruksi rem bagian depan dibuat lebih kuat dibandingkan 

dengan rem bagian belakang. Setujukah anda dengan 

pernyataan ini? Jelaskan pendapat anda! 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 _________________________________________________ 

2.8). Permasalahan rem blong sebagai akibat tidak menggeseknya 

kampas rem pada drum, meskipun pedal rem sudak diinjak. 

Setujukah anda dengan pernyataan ini? Jelaskan pendapat 

anda! 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 _________________________________________________ 

 

 

 

 
 
 
 
 

Perhatian: 
Sebelum melanjutkan pada kegiatan selanjutnya, cocokanlah jawaban Anda 
dengan yang termuat pada halaman 84 berikut ini. 
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JAWABAN/RAMBU-RAMBU JAWABAN 
untuk Latihan kegiatan Belajar 5 

 

2.1).  Tidak setuju sebab kemudi tidak berhibungan dengan roda 
belakang. 

2.2). Kebebasan roda kemudi, Kondisi tie rod, dan kondisi roda 
depan 

2.3). Setuju, sebab kondisi penyetelan Front Wheel Alignment yang 
menentukan kesetabilan roda kemudi. 

2.4). Tidak setuju. Penyetelan Front Wheel Alignment meliputi 
penyetelan caster dan camber, dan penyetelan toe-in dan out, 
tidak termasuk penyetelan balancing roda depan. 

2.5). Setuju. Ketiganya saling berkaitan untuk meniadakan gaya 
kekanan atau kekiri, sehingga saat roda kemudi dilepas maka 
kendaraan akan berjalan lurus. 

2.6). Setuju. Kondisi Camber negatif berarti roda miring kedalam, 
sehingga akan terjadi keausan ban depan bagian dalam. 

2.7). Setuju. Secara fisik diameter Dram/Cakram roda depan lebih 
besar dibandingkan dengan roda belakang. 

2.8). Setuju. Rem akan berfungsi sebagai rem saat kampas rem 
dapat menggesek drum atau disk. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perhatian: 
♦ Apakah anda puas dengan jawaban yang anda buat? Jika belum, 

maka catatlah bagian yang anda tidak/kurang puas tersebut dan 
diskusikan dengan dosen anda. 

♦ Bila anda sudah puas, apakah anda merasa sudah menguasai 
seluruh materi kegiatan belajar dalam modul ini? Bila belum coba 
ulangi lagi. 

♦ Bila anda sudah puas, maka hubungi dosen anda dan mintalah 
untuk diuji kompetensi anda. 
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