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BAB IV 

PROSES HASIL DAN PEMBAHASAN 

BAB IV PROSES, HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Proses Perbaikan 

Proses perbaikan pada isitem pengisian engine stand Toyota 

Corola 4A-FE diawali dengan proses identifikasi keruskan pada sistem 

pengisian, pengujian dan pengukuran komponen sistem pengisian, 

kemudian setelah ditemukan kerusakan yang terjadi langkah selanjutnya 

yaitu melakukan perbaikan atau pernggantian kompnen yang mengalami 

kerusakan, setelah dilakukan perbaikan dan penggantian lalu dilanjutkan 

dengan pengujian pada sistem pengisian untuk memastikan sistem 

pengisian bekerja dengan normal setelah dilakukan perbaikan. Berikut 

merupakan penjelasan dari proses perbaikan yang dilakukan padasistem 

pengisian engine stand Toyota Corola 4A-FE:  

1. Identifikasi awal  

  Identifkasi yang dilakukan secara visual terhadap sistem 

pengisian engine stand Toyota Corola 4A-FE yang menyebabkan arus 

pengisian menjadi tidak sesuai spesifikasi yaitu kerusakan terjadi pada 

kabel terminal S IC regulator yang putus dan V-Belt kendor. 

2. Membongkar altenator 

Pembongkaran altenator bertujuan untuk mengetahui kondisi 

komoponen didalam altenantor, berikut adalah langkah pembongkaran 

altenator engine stand Toyota Corola 4A-FE: 
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a. lepas kabel S, IG, B, dan L dari altenator 

b. Mengendorkan V-Belt, kemudian lepas V-Belt 

c. Lepas altenator dari engine stand 

                       

         Gambar  21. Melepas altenator 

d. Membongkar altenator  

e. Melepas tutup rear end altenator dengan kunci ring 10. 

f. Kemudian Melepas 3 mur dan tutup rear end altenator dengan 

kunci ring 8. 

           

               Gambar  22. Melepas tutup rear end 
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g. Langkah selanjutnya melepas tutup brush holder dengan 

menariknya. 

h. Lepas 5 sekrup brush holder menggunakan obeng plus , lalu lepas 

brush holder dan IC Regulator. 

          

                     Gambar  23. Melepas brush holder dan IC regulator 

i. Kemudian lepas 4 sekrup rectifier holder menghgunakan obeng 

plus lalu lepas rectifier holder dengan cara menariknya ke atas. 

j. Lepas 4 rubber insulator dengan obeng plus lalu melepaskannya 

dari altenator 

k. lepas pulley dengan kunci momen.  

l. lalu lepas rotor dari drive end frame de.ngan cara menariknya ke 

atas 

3. Pemeriksaan dan pengujian komponen  

a. Rotor  

2) Pemeriksaan rotor terhadap hubungan terbuka 

Memeriksa adanya hubungan di antara slip ring 

Hasil : 2.4 ohm (baik) 
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Standar : 2.3 – 2.4 ohm 

3) Pemeriksaan rotor terhadap hubungan terbuka 

Memeriksa hubungan diantara slip ring dan rotor 

Hasil : tidak ada hubungan (baik) 

Standar : tidak ada hubungan 

4) Pemeriksaan slip ring  

Memeriksa diameter slip ring 

Hasil : 14.3 mm (baik) 

Standar : 14.2 – 14.4 mm 

b. Stator  

1) Pemeriksaan stator terhadap hubungan terbuka 

Memeriksa apakah ada hubungan diantara kabel coil 

 

                          Gambar  24. Pemeriksaan hubungan terbuka 

Hasil : ada hubungan 

Standar : ada hubungan 
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2) Pemeriksaan stator terhadap hubungan  massa 

Memeriksa hubungan diantara kawat coil dengan masa  

 

                         Gambar  25. Pemeriksaan hubungan massa 

Hasil : tidak ada hubungan ( baik ) 

Standar : tidak ada hubungan 

c. Brushes  

1) Periksa panjang brush 

Ukur panjang brush 

 

                            Gambar  26. Pemeriksaan brush 

Hasil : 10.6 mm (baik) 

Standar : 10.5 mm 
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d. Dioda  

1) Pemeriksaan positif dioda 

Memeriksa adanya hubungan pada positif dioda 

 

                           Gambar  27. Pemeriksaan positif dioda 

Hasil : ada hubungan (baik) 

Standar : ada hubungan 

2) Pemeriksaan negatif dioda  

Memeriksa adanya hubungan pada negatif dioda 

 

                            Gambar  28. Pemeriksaan negatif dioda 

Hasil : ada hubungan (baik) 

Standar : ada hubungan 
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e. V-belt 

1) Pemeriksaan V-Belt 

Memeriksa adanya keausan, cacat pada V-Belt 

 

                          Gambar  29.Pemeriksaan kondisi V-Belt 

Hasil : baik 

2) Ketegangan V – Belt 

Memeriksa defleksi V-Belt apakah sesuai atau  tidak  

 

                          Gambar  30. Pemeriksaan ketegangan V-Belt 
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Hasil : 6 Kgf ( tidak baik ) 

Standar : 10 kgf 

f. Kabel  

Memeriksa kondisi kabel, tahanan kabel dan letak kabel dari sistem 

pengisian 

 

                     Gambar  31. Pemeriksaan kabel 

Hasil : kabel terminal S IC regulator putus 

g. Charging lamp 

Memeriksa kondisi dari lampu pengisian apakah bekerja atau  tidak 

Hasil : lampu pengisian putus 

h. Output altenator 

1) Saat idle 

Memeriksa tegangan output pengisian pada saat kecepatan idle 
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                           Gambar  32. Pemeriksaan output pengisian 

Hasil : 13 V ( tidak baik ) 

Standar : 13.8 – 14.8 V 

2) Sedang dan tinggi 

Memeriksa tegangan output pengisian pada saat kecepatan 2000 

rpm ke atas  

Hasil : 13.3 V ( tidak baik ) 

Standar : 13.8 – 14.8 V  

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

 

4. Proses perbaikan 

a. pemasangan unit spedometer (lampu CHG) 

            

                            Gambar  33. Proses pemasangan speedometer 

pemasangan lampu indikator bertujuan untuk mengetahui 

apakah sistem pengisian pada engine stand Toyota Corola 4A-FE 

bekerja dengan normal atau tidak, seperti yang sudah dijelaskan 

pada rumusan masalah bahwa pada engine stand Toyota Corola 

4A-FE yang kami kerjakan lampu CHG mati, sehingga perlu 

dilakukan pembelian lampu indikator yang mana lampu indikator 

tersebut harus menyatu dalam unit speedometer. Setelah pembelian 

unit spedometer langkah selanjutnya yaitu membuat dudukan 

speedometer agar dapat terpasangan dengan baik dan juga 

membuat petunjuk berupa acrylic pada dashboard engine stand. 

Setelah semua terpasang tinggal menyambungkan kabel dari lampu 

indikator CHG ke kunci kontak dan ke Terminal L IC regulator 

menggunakan soldir 
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b. Pengencangan V-Belt 

 

              Gambar  34. Proses pengencangan V-Belt 

Pada pemeriksaan dan pengujian komponen diketahui bahwa 

V-Belt dari yang menghubungkan putaran mesin ke altenator 

kendor, hal ini dapat menyebabkan putaran dari altenator menjadi 

kurang dan output yang di hasilkan altenator pun kurang dari 13,8 

V sehingga menyebabkan lampu CHG menyala saat mesin sudah 

hidup. Pengencangan V-Belt dilakukan dengan cara 

menngendorkan baut dudukan altenator dengan engine kemudian 

menyetel tegangan V-Belt sesuai dengan spesifikasi yaitu 10 kgf. 

c. Menyambung kabel 

 

               Gambar  35. Penyambungan kabel 
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Pada sistem pengisian engine stand Toyota Corola 4A-FE 

terdapat kabel putus yaitu pada kabel terminal S IC regulator, 

apabila kabel pada terminal S IC regulator putus maka MIC IC 

regulator tidak dapat mendeteksi tegangan pengisian dari altenator 

ke baterai sehingga MIC IC regulator akan menonaktifkan Tr2 dan 

mengaktifkan Tr3 sehingga lampu CHG nyala. Penyambungan 

kabel dilakukan dengan mengupas kabel dan menyambung kabel 

dengan cara memuntir sebanyak 3 kali lalu ditutup dengan lakban. 

B. Proses Pengujian 

Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah sistem pengisian 

pada engine stand Toyota Corola 4A-FE bekerja dengan normal atau 

tidak,  pengujian pada sistem pengisian engine stand Toyota Corola 4A-

FE meliputi pengujian lampu CHG,  pengujian arus pengisian, pengujian 

tegangan pengisian. Berikut uraian pengujian yang dilakukan: 

1.  Pengujian lampu CHG 

Pengujian lampu CHG  pada sistem pengisian dilakukan untuk 

mengetahui apakah lampu CHG berfungsi dengan baik atau tidak 

setelah dilakukan perbaikan,  berikut merupakan langkah – langkah 

pengujian lampu CHG pada engine stand Toyota Corola 4A-FE 
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a. Memutar kunci kontak pada posisi  ON, pastikan lampu CHG hidup 

saat kunci kontak pada posisi ON. 

 

                   Gambar  36. Lampu CHG saat kunci kontak ON 

b. Kemudian hidupkan mesin, pastikan kembali lampu CHG mati saat 

mesin hidup. 

c. Melepas soket terminal altenator pada saat kunci kontak ON lalu 

periksa apakah lampu CHG tetap menyala atau tidak saat soket 

altenator dilepas. 

 

                    Gambar  37. Lampu CHG saat mesin hidup 
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2.  Pengujian arus pengisian baterai 

Pengujian arus pengisian baterai dilakukan untuk mengetahui 

berapa besar arus pengisian pada sistem pengisian engine stand Toyota 

Corola 4A-FE setelah dilakukan perbaikan, berikut merupakan langkah 

pengujian besar arus pengisian pada sistem pengisian engine stand 

Toyota Corola 4A-FE: 

a. Merubah selector digital clamp pada posisi arus searah 

b. Kemudian kaitkan digital clamp tester pada kabel positif baterai 

c. Hidupkan mesin kemudian periksa arus pengisian pada baterai 

d. Hasil yang di dapatkan arus pengisian sebesar 8 A tanpa beban dan 

25 A saat beban. 

3.  Pengujian tegangan pengisian baterai  

Pengujian tegangan pengisian baterai dilakukan untuk 

mengetahui besar tegangan pengisian pada saat mesin hidup, penguji 

dilakukan dengan menggunakan alat multimeter, berikut merupakan 

langkah pengujian tegangan pengisian baterai: 

a. Rubah selector multimeter pada posisi 50 DC volt. 

b. Hidupkan mesin, kemudian posisikan kedua probe multimeter pada 

plus dan minus baterai. 
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                          Gambar  38. Mengaitkan probe multimeter ke baterai 

c. memeriksa berapa tegangan pengisian pada saat mesin stasioner 

d. Kemudian menaikan putaran mesin pada 2000 rpm sampai putaran 

tinggi, memeriksa kembali apakah terjadi drop tegangan pada saat 

putaran menengah. 

e. Hasil yang didapat yaitu tegangan pengisian pada saat stasioner dan 

putaran tinggi yaitu sebesar 14.8 V 

          

                     Gambar  39. Tegangan pengisian saat mesin hidup 
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C. Hasil perbaikan 

Hasil yang dicapai setelah dilakukannya perbaikan pada sistem 

pengisian engine stand Toyota Corola 4A-FE yang pada kondisi awalnya 

mati dapat hidup kembali dengan baik sehingga pengisian dapat berfungsi 

dengan normal dan engine stand Toyota Corola 4A-FE dapat digunakan 

lagi sebagai training object.  

Tabel 6. Hasil pengukuran sebelum di lakukan perbaikan 

No Komponen Spesifikasi Hasil Pengukuran 

1 Sistem pengisian 13.8 - 14.8 V 13 V 

2 V - Belt 10 Kgf 6 Kgf 

3 Kabel terminal S Layak di gunakan Putus 

4 Lampu CHG Harus hidup saat ON Mati 

 

Kerusakan yang terjadi pada sistem pengisian engine stand Toyota 

Corola 4A-FE kemungkinan dapat diakibatkan karena usia dari pemakaian 

yang sudah lama, kesalahan atau kurang teliti pada saat dilakukan 

overhoule oleh siswa, kurangnya perawatan, tidak bekerjanya atau rusak 

pada komponen sistem pendukung kerja mesin. Setelah dilakukannya 

perbaikan dan penggantian pada komponen-komponen yang mengalami 

kerusakan sistem pengisiansekarang dapat berfungsi kembali dengan baik 

dan normal. 

Dengan hasil perbaikan pada sistem pengisian  engine stand 

Toyota Corola 4A-FE dapat berfungsi kembali dan engine dapat bekerja 

dengan normal sehingga dapat di gunakan kembali sebagai training object 

dan dimanfaatkan oleh dosen dan mahasiswa dalam  proses belajar 
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mengajar di jurusan Pendidikan Teknik Otomotif Universitas Negeri 

Yogyakarta. 

Tabel 7. Hasil setelah di lakukan perbaikan 

No Komponen Spesifikasi 
Sebelum 

perbaikan 

Setelah 

perbaikan 

1 
Tegangan 

pengisian 
13.8 - 14.8 V 13 V 13.8 - 14 V 

2 V - Belt 10 Kgf 6 Kgf 10 Kgf 

3 
Kabel 

terminal S 
Layak di gunakan Putus Normal 

4 
Lampu 

CHG 

Harus hidup saat 

ON 
Mati Hidup 

 

D. Pembahasan 

1. Pembahasan perbaikan 

Perbaikan sistem pengisian engine stand Toyota Corola 4A-FE 

meliputi penyambungan kabel terminal S IC regulator, pengencangan 

V-Belt,  pemasangan lampu Namun ada beberapa hal yang perlu 

dibahas dalam proses perbaikan sistem pengsisian engine stand corola 

4AFE diantaranya : 

a. Kabel terminal S IC regulator 

 Setelah dilakukan perbaikan pada terminal S IC regulator 

sistem pengisian kembali normal ditunjukan dari tegangan 

pengisian sebesar 14.8 V dan lampu CHG mati saat mesin hidup.  

b. V-belt 

 Hasil dari pengukuran tegangan pengisian setelah V-Belt 

yang telah dilakukan pengencangan yaitu sebesar 14.8 V saat 
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mesin hidup dan lampu CHG mati, hal ini menunjukan sistem 

pengisian kembali normal. 

c. lampu indikator CHG 

 lampu CHG setelah dipasang pada engine stand hasil yang 

didapat yaitu lampu CHG berfungsi dengan normal hal ini 

ditunjukan pada saat kunci kontak ON lampu CHG menyala dan 

pada saat engine hidup lampu CHG mati. 

2. Pembahasan anggaran biaya 

Proses perbaikan sistem pengisian engine stand Toyota Corola 

4A-FE menghabiskan Anggaran biaya sebesar 546.000 rupiah atau 

sesuai dengan anggaran yang direncanakan sebelumnya yang di 

gunakan untuk pembelian spedometer dan pembelian kabel. 

3. Pembahasan hasil pengujian 

Pengujian kinerja dari sistem pengisian engine stand Toyota 

Corola 4A-FE ini meliputi pengujian sistem lampu indikator, 

mengukur tegangan output altenator, mengukur arus pengisian baterai 

(tanpa beban), mengukur tegangan pengisian baterai. Berikut 

pembahasanya : 

a. lampu indikator 

 Dari hasil pengujian sistem lampu indikator mulai dari 

menyalakan kunci kontak ke ON,  lampu indikator harus mati saat 

di starter, dan juga harus mati saat mesin menyala dapat 

disimpulkan bahwa dari ketiga pengujian yang umum dilakukan 
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tersebut bahwa lampu indkator bekerja dengan normal setelah di 

lakukan pengantian. 

b. Arus pengisian baterai 

 Pengukuran dilakukan untuk mengetahui berapa jumlah arus 

pengisian baterai tanpa beban setelah di lakukan perbaikan pada 

komponen altenator apakah sesuai dengan spesifikasi atau tidak, 

pengukuran arus pengisian baterai dilakukan menggunakan alat 

digital champ tester dengan merubah saklar pada posisi arus searah 

dan mengaitkan digital champ ke positif baterai. Dari hasil 

pengukuran arus pengisian baterai menggunakan digital champ 

didapatkan hasil sebesar 8 A tanpa beban dan 25 A saat dengan 

beban dari spesifikasi untuk tanpa beban sebesar 10 A dan dengan 

beban sebesar 30 A sehingga dapat disimpulkan arus pengisian 

masih berjalan dengan normal. 

c.  Tegangan pengisian baterai 

 Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui tegangan 

pengisian pada baterai pada saat engine telah hidup apakah 

tegangan pengisian normal atau tidak, dari hasil pengukuran 

tegangan pengisian baterai didapatkan hasil tegangan pengisian 

pada baterai pada saat mesin hisup sebesar 14.8 V. Dari hasi 

pengukuran tersebut dapat didisimpulkan bahwa tegangan 

pengisian baterai bekerja dengan normal karena sesuai dengan 

spesifikasi.


