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ABSTRAK 
 

 
 Arman Seruli, 2011, “Analisis dan Maintenance  Sistem Lampu Tanda 
Belok Isuzu Panther”. Program Studi Teknik Mesin D3 Otomotif, Jurusan 
Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang. 
Dosen pembimbing : Drs. Wirawan Sumbodo, M.T 

 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini yaitu: 

1. Menjelaskan komponen-komponen sistem kelistrikan body khususnya pada 
lampu tanda belok, 2. Menjelaskan bagaimana cara kerja sistem lampu tanda 
belok, 3. Menganalisa berapa jumlah arus yang mengalir pada sistem lampu tanda 
belok yang terdapat pada Isuzu Panther, 4. Menganalisis gangguan apa saja yang 
mungkin terjadi, bagaimanakah cara mengatasi gangguan tersebut serta 
mengetahui perawatan sistem lampu tanda belok. 

 Komponen utama pada lampu tanda belok antara lain: 1. Indicator lampu 
tanda belok, 2. Saklar Lampu Tanda Belok, 3. Flasher, 4. Lampu tanda belok 
(lampu sein), 5. Saklar Tanda Peringatan (hazard), 6. Sekering, 7. Relay, 8. 
Connector, 9. Baterai. 

Cara kerja rangkaian lampu tanda belok mobil Isuzu Panther dengan 
menggunakan flasher tipe semi transistor. saat saklar lampu tanda belok posisi on. 
arus dari baterai → ignition switch → terminal B → sirkuit transistor on → 
capasitor penuh → kontak poin relay bergeser on/off → terminal L → turn signal 
switch → lampu tanda belok → massa. Akibatnya lampu tanda belok menyala. 

Pengukuran arus menggunakan pedoman rumus Kuat Arus Satu Fase. 
Hasil penghitungan arus yang meggunakan Rumus ”Kuat Arus Satu Fase” dengan 
persamaan (1) lampu tanda belok bagian kiri/kanan 4,1 A, sedangkan untuk lampu 
hazard 8,3 A. Hasil penghitungan tahanan yang menggunakan rumus persamaan 
(2) = 2,23 Ω. 
 Untuk perawatan dan penanganan dari tiap – tiap kerusakan sistem lampu 
tanda belok tersebut harus disesuaikan dengan macam kerusakan dan juga standar 
spesifikasi dari masing – masing komponen sesuai dengan spesifikasi pabrik. 
Pada tiap lampu memiliki daya yang berbeda-beda sehingga arus yang mengalir 
juga berbeda-beda. Kita harus mengetahui arus yang mengalir tiap lampu agar 
pada saat penggantian komponen yang rusak tidak terjadi kesalahan umumnya 
perbaikan. 
 Permasalahan yang serung terjadi pada sistem lampu tanda belok 
umumnya disebabkan oleh: 1. Indicator lampu sein tidak berkedip dengan 
interval waktu yang normal,  2. Indicator lampu sein tidak menyala pada saat 
lampu sein digunakan, 3. Salah satu lampu tanda belok putus, 4. Lampu tanda 
belok tidak menyala, 5. Filamen bola lampu yang putus, 6. Sekering yang putus, 
7. Konektor atau saklar yang telah rusak, 8. Relay dan flasher yang telah rusak 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dewasa ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi 

semakin cepat dan terus mengalami perkembangan, memotivasi dunia industri 

untuk menciptakan inovasi - inovasi baru. Khususnya di bidang industri otomotif 

banyak kendaraan roda dua maupun roda empat mengalami berbagai macam 

variasi perubahan. Dimana tujuan perubahan tersebut adalah agar mendapatkan 

kenyaman, keamanan dan keunggulan tersendiri. Dan semua itu diharapkan 

memberikan nuansa baru dalam pemilihan kendaraan sebagai alat transportasi 

yang efisien dan praktis. Pada akhirnya dapat bersaing di pasaran. Alat 

transportasi tersebut kebanyakan didominasi oleh kendaraan pribadi maupun 

umum, terutama adalah mobil kendaraan yang banyak digunakan konsumen. 

Mengingat kebutuhan konsumen yang beragam macam, kini setiap perusahaan 

otomotif mulai berlomba - lomba memunculkan produk baru dalam bentuk desain 

maupun teknologinya yang lebih unggul. Diantarannya kemajuan teknologi pada 

mobil yang semakin pesat dan canggih adalah sistem kelistrikan. Sistem 

kelistrikan sendiri pada mobil terbagi dalam kelistrikan engine dan kelistrikan 

body. Sistem penerangan mobil merupakan bagian dari kelistrikan body yang terus 

mengalami perkembangan. Setiap kendaraan keluaran terbaru pasti akan membuat 

sistem penerangan lebih sempurna dari sebelumnya dengan beberapa perbaikan – 

perbaikan dari sistem yang ada. 



 

 

2

 Sistem penerangan itu sendiri terdiri atas beberapa komponen dan cara 

kerjanya masing-masing. Sistem penerangan terbagi dalam beberapa sistem antara 

lain sistem lampu penerangan luar, lampu penerangan dalam, dan lampu 

peringatan. Lampu penerangan luar terdiri atas lampu besar/depan, lampu 

belakang, lampu jarak/kota dan lampu ruangan. Sedangkan, lampu peringatan 

terdiri atas lampu rem, lampu tanda belok, lampu mundur dan lampu hazard. Jika 

tidak ada sistem penerangan pada kendaraan maka kenyamanan dan keamanan 

saat mengendara tidak terpenuhi. Disini penulis mendapatkan tema mengenai 

lampu tanda belok atau yang biasa disebut dengan lampu sein. Lampu tanda belok 

berfungsi sebagai isyarat kepada pengendara lain baik dari depan maupun dari 

arah belakang saat pengendara akan berbelok dan saat mobil dalam keadaan 

berhenti atau mogok di atas jalan raya. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui 

jumlah arus yang mengalir dan troubleshooting pada lampu penerangan 

khususnya mobil Isuzu Panther . 

Dari uraian di atas, maka penulis memilih judul. ”Analisis Dan 

Maintenance Sistem Lampu Tanda Belok Isuzu Panther”. Dengan alasan sebagai 

berikut : 

1. Mengetahui komponen-komponen apa saja yang ada didalam 

sistem lampu tanda belok Isuzu Panther. 

2. Mempelajari lebih lanjut cara kerja sistem lampu tanda belok pada 

mobil Isuzu Panther. 

3. Menganalisa berapa jumlah arus yang yang mengalir pada sistem 

lampu tanda belok mobil Isuzu Panther 
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4. Mengetahui bagaimana cara merawat / maintenance  sistem lampu 

tanda belok Isuzu Panther. 

B. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi 

permasalahan adalah : 

1. Apa saja komponen – komponen yang terdapat pada sistem lampu tanda 

belok khususnya Isuzu Panther. 

2. Bagaimana cara kerja sistem lampu tanda belok Isuzu Panther. 

3. Berapa jumlah arus yang mengalir pada sistem lampu tanda belok Isuzu 

Panther. 

4. Bagaimana troubleshooting sistem lampu tanda belok pada Isuzu Panther 

dan bagaimana cara perawatannya. 

 

C. Tujuan  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini yaitu : 

1. Menjelaskan komponen-komponen sistem kelistrikan body khususnya 

pada lampu tanda belok. 

2. Menjelaskan bagaimana cara kerja sistem lampu tanda belok.  

3. Menganalisa berapa jumlah arus yang mengalir pada sistem lampu tanda 

belok mobil Isuzu Panther. 

4. Menganalisa gangguan apa saja yang mungkin terjadi, bagaimana cara 

mengatasi gangguan tersebut serta mengetahui perawatan sistem lampu 

tanda belok. 
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D. Manfaat 

Manfaat yang diperoleh dari penulisan Tugas Akhir dengan judul 

“Analisis Dan Maintenance  Sistem Lampu Tanda Belok Isuzu Panther” adalah : 

1. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang lampu tanda belok pada 

Isuzu Panther. 

2. Dapat mengetahui fungsi dari masing - masing komponen sistem lampu 

tanda belok khususnya mobil Isuzu Panther. 

3. Mengetahui jumlah aliran arus yang dihasilkan pada sistem penerangan 

khususnya lampu tanda belok pada Isuzu Panther. 

4. Bermanfaat bagi pengguna mobil Isuzu Panther dalam hal pemahaman 

fungsi dan perawatan dari sistem lampu tanda belok yang terdapat pada 

mobil Isuzu Panther. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Dasar Teoritis 

Sistem penerangan mobil terbagi dalam beberapa sistem antara lain sistem 

lampu penerangan luar, lampu penerangan dalam, dan lampu peringatan. Lampu 

penerangan luar terdiri atas lampu besar/depan, lampu belakang, lampu jarak/kota 

dan lampu ruangan. Sedangkan lampu peringatan terdiri atas lampu rem, lampu 

tanda belok, lampu mundur dan lampu hazard. Fungsi dari lampu peringatan 

tersebut sangat fital yaitu untuk keselamatan pengendara, dimana salah satu 

bagian terpenting tersebut adalah lampu tanda belok atau yang sering disebut 

dengan lampu sein. Lampu tanda belok berfungsi untuk memberikan isyarat 

sebuah kendaraan akan membelok pada pengendara lain baik dari depan maupun 

dari arah belakang kendaraan. Sedangkan lampu hazard berfungsi sebagai lampu 

bahaya yang dapat digunakan ketika kendaraan mengalami kerusakan mesin di 

tengah jalan maupun dapat digunakan ketika kendaraan dalam keadaan darurat. 

Sesuai dengan fungsinya, maka lampu-lampu ini dibuat dengan memancarkan 

sinar yang berwarna kuning dan dipasang pada bagian depan, samping dan 

belakang kendaraan. 

Lampu-lampu tersebut dapat menyala karena adanya aliran arus dari 

baterai. Pengertian arus itu sendiri adalah muatan elektron yang mengalir pada 

penghantar. Arus dapat mengalir karena adanya beda potensial yaitu dari potensial 

tinggi ke potensial rendah. Besar arus listrik yang mengalir melalui konduktor 
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adalah sama dengan jumlah elektron bebas yang melewati penampang konduktor 

setiap detik. 

Arus listrik dinyatakan dengan I (Intensity) sedangkan besar arus listrik 

dinyatakan dengan satuan Ampere (A). Besarnya arus dapat diukur dengan satuan 

banyaknya elektron per detik, namun demikian ini bukan satuan yang praktis 

karena harganya terlalu kecil. Satuan yang dipakai adalah ampere, dimana 1 

ampere = 1 coulumb/det. Rumus untuk menghitung arus dapat ditulis sebagai 

berikut: 

I = P / V sebagai persamaan (1), dimana I = Arus (Ampere), P = Daya (Watt) dan 

V = Tegangan yang berasal dari baterai (Volt). Arus mengalir pada penghantar, 

sedangkan penghantar itu sendiri adalah kabel. Kabel tersebut mempunyai 

tahanan masing-masing sesuai dengan besar atau kecilnya kabel. Jika kabelnya 

besar maka tahanannya besar dan jika kabel itu kecil maka tahananya kecil. 

Hubungan tahanan dengan arus adalah semakin besar tahanan semakin kecil arus 

yang mengalir ke beban (lampu). Rumus untuk menghitung tahanan memakai 

Hukum Ohm dapat ditulis sebagai berikut: I = V / R sebagai persamaan (2), 

dimana I = Arus (Ampere), R = Tahanan (ohm), dan V = Tegangan yang berasal 

dari baterai (Volt).  

 

 

 

 

Gambar 2.1. Model ukuran kabel 
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Tabel 2.1. Spesifikasi ukuran kabel 
Ukuran Nominal Luas penampung 

(mm) 
Diameter Luar 

(mm) 
Arus yang 
diizinkan 

0.3 
0.5 
0,85 
1.25 

2 
3 
5 
8 
15 
20 

0.372 
0.563 
0.885 
1.287 
2.091 
3.296 
5.227 
7.952 
13.36 
20.61 

1.8 
2.0 
2.2 
2.5 
2.9 
3.6 
4.4 
5.5 
7.0 
8.2 

9 
12 
16 
21 
28 

37.5 
53 
67 
75 
97 

 

Ukuran kabel yang dipakai dalam rangkaian disesuaikan dengan besarnya 

arus (ampere), panjang rangkaian dan tegangan yang dizinkan. Ukuran kabel dan 

kapasitas beban pada tabel di atas adalah spesifikasi JIS (Japanese Industrial 

Standard).ukuran nominal adalah kurang lebih luas penampang. (Isuzu Training 

Center – F Series Body Electrical : 6) 

Tujuan utama dari keberadaan lampu sein ini yaitu untuk keselamatan dan 

kenyamanan pengendara. Disamping itu lampu sein dan lampu hazard juga 

mempunyai fungsi antara lain : 

1. Sebagai tanda belok 

Ketika dipertigaan dan perempatan, kita wajib memberi tanda sein untuk 

memberitahu pengendara lain dari depan maupun belakang, bahkan dari 

samping. Artinya bila kita memberikan sein kemana kita mau belok, 

pengendara lain akan mengerti bahwa kita akan berubah tujuan. Tapi yang 

harus selalu diingat adalah jika kita memberikan tanda belok harus diikuti pula 

dengan pengurangan kecepatan kendaraan yang kita kendarai. 
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2. Tanda pindah jalur 

Ketika kita hendak berpindah jalur sebaiknya menyalakan lampu sein untuk 

pemberitahuan kepada pengendara lain. 

3. Tanda mendahului kendaraan yang di depan 

Dalam mendahului mobil atau kendaraan lain di depan kita, posisi kita berada 

di jalur kanan dengan jalan yang tanpa ada pemisah jalur, kita wajib 

memberikan sein kanan untuk memberitahu bahwa kita sedang menyalip 

kendaraan yang lebih lambat.   

B.  Komponen Lampu Tanda Belok. 

Komponen pada sistem lampu sein terdiri atas indicator lampu tanda 

belok, saklar lampu tanda belok, flasher, lampu tanda belok, saklar tanda 

peringatan (hazard, sekering, connector/soket, baterai serta komponen-komponen 

pedukung lainnya. Beberapa komponen utama dari rangkaian lampu tanda belok 

diantaranya : 

1. Indicator Lampu Tanda Belok 

Indicator lampu tanda belok ini berfungsi untuk memberi tanda kepada 

pengemudi bahwa lampu sein sedang digunakan atau dalam keadaan menyala, 

yang mana lampu indicator ini akan berkedip-kedip pada saat lampu belok 

digunakan. Lampu indicator berjumlah dua yaitu untuk lampu sein sebelah kanan 

dan lampu sein sebelah kiri. Indicator lampu tanda belok ini terpasang secara 

paralel dengan lampu sein yang mana letak lampu indicator tanda belok ini 

menjadi satu dalam panel dashboard. 
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2. Saklar Lampu Tanda Belok 

Saklar lampu tanda belok terletak satu rangkaian bersama saklar 

kombinasi. Saklar ini befungsi untuk mengalirkan dan memutus arus yang menuju 

ke lampu sein. Saklar lampu sein ini akan kembali ke posisi off bila posisinya 

digeser oleh pengemudi atau dapat kembali ke posisi semula secara otomatis jika 

kemudi digerakkan membelok sesuai arah dari lampu tanda belok, lampu tanda 

belok akan mati pada waktu kemudi berputar kembali ke posisi semula (mobil 

pada posisi lurus). Saklar ini dilayani oleh tuas yang dipasang dibawah kemudi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Switch lampu tanda belok 
(Dokumentasi: 2010) 

3. Flasher  

Flasher berfungsi untuk menentukan periodik kedipan dari lampu tanda 

belok. Flasher terdiri dari 2 macam yaitu flasher dengan tipe konvensional dan 

flasher tipe transistor. Untuk tipe flasher semi- transistor ini jika lampu ada yang 

putus maka tidak terjadi kelambatan saat pengedipan, sedangkan untuk tipe 

konvensional apabila ada lampu yang putus akan mengalami kelambatan dalam 

3

1

2

4

Keterangan :
1. Switch lampu tanda belok kiri
2. Switch lampu tanda belok posisi off
3. Switch lampu tanda belok kanan
4. Switch lampu tanda belok
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pengedipan, sedangkan. Dalam flasher terdapat 2 terminal utama yaitu terminal X 

atau B yang terhubung dengan arus dari baterai dan terminal L yang terhubung 

dengan beban/lampu, tetapi ada juga sebagian flasher yang mempunyai 3 terminal 

yaitu terminal E, L, dan B dimana terminal B terhubung dengan lampu pilot yang 

terdapat pada dashboard. (Electrical Group-Step 2. 1995:38 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3. Flasher tipe Semi-transistor 
(Dokumentasi 2010) 

 

4. Lampu Tanda Belok 

Lampu tanda belok (lampu sein) ini berfungsi untuk memberitahukan 

kepada pengemudi yang berada di sekitar mobil, bahwa mobil tersebut akan belok 

ke arah kanan ataupun arah kiri sesuai dengan nyala lampu sein yang dihidupkan 

oleh pengemudi. Untuk menghidupkan lampu tanda belok ini pengemudi tinggal 

menggerakkan saklar kombinasi lampu belok yang terdapat dibawah kemudi 

sebelah kanan ke arah kanan ataupun ke arah kiri sesuai dengan keinginan 

pengemudi. Biasanya lampu tanda belok berwarna kuning hal itu bertujuan 

Terminal B

Terminal L

Terminal E
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sebagai identitas dan ketika kendaraan berjalan pada siang hari lampu tanda belok 

tersebut bisa terlihat secara jelas oleh pengemudi lain. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4. Bola lampu tanda belok (sein) 
 
 

5. Saklar Tanda Peringatan (hazard) 

 Tanda peringatan/hazard pada sebuah kendaraan adalah nyalanya lampu 

tanda belok kiri dan kanan, depan maupun belakang secara bersamaan. Saklar 

hazard pada sebuah kendaraan terletak di bawah kemudi bagian depan biasanya 

saklar berwarna merah. Pengaktifan saklar dengan cara ditarik. Saklar hazard 

tidak bisa kembali secara otomatis tetapi harus dimatikan secara manual. Lampu 

hazard biasanya digunakan ketika mobil dalam keadaan rusak/mogok dan posisi 

kendaraan masih diatas jalan raya. Jika kendaraan sedang menarik kendaraan yang 

rusak, keadaan darurat mengangkut orang sakit keras. Hal ini dilakukan sebagai 

tanda peringatan akan bahaya terhadap pengendara lain. Rangkaian saklar lampu 



 

 

12

hazard terletak sebelum saklar tanda belok, jadi ketika kendaraan mogok, lampu 

hazard tetap dapat menyala tanpa mesin dihidupkan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5. Saklar lampu tanda peringatan 
(Dokumentasi: 2010) 

 
6. Sekering 

Sekering berfungsi sebagai pengaman komponen kelistrikan. Masing-

masing komponen kelistrikan mempunyai sekering sendiri, tetapi ada juga yang 

disambung paralel yaitu penggunaan satu sekering dipakai untuk beberapa 

komponen. Sekering dibuat sedemikian rupa sehingga mudah dalam memeriksa 

dan memasang serta melepasnya. Sekering tersebut terbuat dari timah putih dan 

sudah diukur kekuatannya. Bentuk dari sekering memanjang dan dibungkus kaca 

sebagai pelindung. Pada kedua ujungnya ditutup dengan logam, ketika kedua 

ujung timah tersebut dialiri arus yang besar maka timah tersebut akan putus dan 

meleleh karena kelebihan kapasitas. Jadi kekuatan timah tersebut diukur sesuai 

dengan kekuatan komponen listrik yang dibutuhkan. Dalam rangkaian 

pengkabelan sekering berfungsi sebagai pengaman utama atau dapat menghindari 

terjadinya korsleting. Untuk mempermudah pengoperasiannya dan perbaikan 

maka sekering diletakkan dalam sebuah papan tertentu yang isinya beberapa 

Tanda saklar pada 
mobil.

hazard 
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jajaran sekering yang berguna untuk mencukupi semua kebutuhan pengkabelan 

dari sebuah rangkaian kelistrikan kendaran. 

Sekering dapat dikelompokkan dalam dua tipe yaitu tipe sekring blade dan 

sekring tipe cartridge. 

a. Sekering tipe blade 

Sekering tipe blade banyak digunakan karena pada tipe ini dirancang lebih 

kompak dengan menggunakan elemen metal dan rumah pelindung yang 

tembus pandang sehingga mempermudah dalam pengamatan. Sekering ini 

mempunyai ukuran batas arus masing-masing yang dapat dilihat pada ujung 

dari sekering tersebut. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Gambar 2.6. Sekering type blade 

 
b. Sekering tipe cartridge 

Sekering tipe cartridge dikenal dengan tipe U yang lebih ringan dan mudah 

untuk menggantikannya. Nilai besarnya arus ditentukan oleh warna dari 

rumahnya. 

 

 

 

Gambar 2.7. Sekering tipe cartridge 
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7. Relay 

Relay adalah suatu komponen yang digunakan sebagai saklar penghubung 

dan pemutus untuk arus beban yang cukup besar, dikontrol oleh sinyal listrik 

dengan arus yang kecil. Dengan menggunakan relay , kabel yang menuju saklar 

tidak perlu menggunakan kabel yang tebal/besar, sebab arus yang terhubung ke 

saklar sangatlah kecil. Relay juga bisa berfungsi sebagai pengaman saklar. Relay 

yang sering dipergunakan ada 2 macam yaitu tipe 3 terminal dan tipe 4 terminal. 

Pada tipe 4 terminal ini, terdapat 4 terminal/kaki yaitu terminal 30 yang terhubung 

dengan positif baterai, terminal 85 terhubung dengan saklar, terminal 86 

terhubung dengan massa, terminal 87 terhubung dengan beban. Sedangkan pada 

tipe 3 terminal terdapat 3 terminal/kaki yaitu terminal 30, terminal 85 dan terminal 

87. Yang membedakan disini adalah terminal 85 yang berhubungan dengan saklar 

untuk mendapatkan massa bodi. (Alfadrik,Muamar, 2007 : ) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8. Relay 
(Dokumentasi : 2010)  
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8. Connector / Soket 

Connector berfungsi untuk menghubungkan 2 jaringan atau jaringan kabel 

dengan komponen. Soket/conncector mempunyai pengunci supaya tidak lepas 

pada waktu kendaraan sedang berjalan. Connector dibagi dalam 2 jenis yaitu 

connector lelaki dan connector perempuan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9. Connector 
(Dokumentasi: 2010) 

9. Baterai 

Baterai atau biasa yang disebut dengan “aki” bekerja dengan cara 

menggabungkan sel-sel secara seri satu dengan yang lain sehingga membentuk 

voltase yang diinginkan. Sel-sel tersebut mengandung asam dan menghasilkan 

daya voltase (output) hampir 2,1 Volt tiap selnya, jadi jika suatu baterai 

mempunyai 6 sel, maka voltase dari baterai tersebut ± 12 Volt. Jika suatu baterai 

menggunakan tipe basah, maka kita harus selalu memeriksa keadaan air dan harus 

rajin menambah air accu apabila sudah mulai berkurang. Ukuran dari air aki harus 

diantara upper dan lower. Sedangkan untuk tipe baterai kering tidak ada 

perawatan secara khusus jadi jika kondisi baterai sudah menurun maka harus 

diganti. Fungsi utama dari baterai yaitu sebagai penyimpan arus yang diterima 
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dari alternator sehingga arus yang diberikan ke komponen-komponen kelistrikan 

tetap stabil. 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.10. Baterai 
(Dokumentasi : 2010) 

 

a. Reaksi kimia pada waktu baterai mengeluarkan arus (discharger) 

PbO2   +   2H2SO4   +   Pb   →   PbSO4   +   2H2O   +   PbSO4 

(Pelat+)   (electrolite)  (pelat-)    (pelat+)       (air)          (pelat-) 

Pelat positif maupun negatif bergabung dengan SO4, sehingga membentuk PbSO4. 

Dengan adanya reaksi tersebut H2SO4 sedikit demi sedikit berubah menjadi H2O. 

Akibatnya berat jenisnya akan turun karena konsentrasinya electrolite berkurang. 

b. Reaksi kimia pada waktu baterai diisi (charger) 

PbSO4    +   2H2O   +   PbSO4   →   PbO2   +   2H2SO4   +   Pb 

(Pelat+)     (electrolite) (pelat-)          (pelat+)        (air)         (pelat-) 

Selama pengisian arah arus listrik ke dalam baterai arahnya berlawanan, sehingga 

mengakibatkan kebalikan reaksi. H2SO4 terpisah dari PbSO4 pada tiap-tiap pelat, 

sehingga pelat positif akan terdapat PbO2 dan pelat negatif terdapat Pb. Dalam 
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reaksi ini H2SO4 akan terbentuk kembali di dalam electrolite sehingga berat 

jenisnya naik lagi.  

Berat jenis electrolite baterai standarnya adalah 1,25-1,27 pada 20°C. 

Untuk mengetahui electrolite baetrai itu baik atau tidak, baterai harus di tes 

dengan hydrometer. Pada hydrometer terdapat ukuran yang masing-masing ada 

warnanya yaitu warna hijau berarti electrolite baterai masih baik, sedangkan 

warna putih berarti electrolite baterai lemah dan warna merah berarti electrolite 

baterai recharger. (Pratomo, Hari. 2007 : ) 
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BAB III 

FUNGSI KOMPONEN, CARA KERJA, ANALISIS DAN 

MAINTENANCE SISTEM LAMPU TANDA BELOK ISUZU 

PANTHER   

 

Setiap komponen sistem electrical body pada mobil Isuzu Panther  

mempunyai peran yang sangat penting bagi pengemudi yaitu untuk keamanan dan 

kenyamanan berkendara di jalan. Salah satu bagian dari komponen electrical body 

tersebut diantaranya adalah sistem lampu tanda belok. Sistem lampu tanda belok 

dalam pemakaiannya selalu difungsikan terus – menerus yang menyebabkan 

kemampuan dan kualitas komponen mengalami penurunan  sehingga diperlukan 

adanya pemeriksaan, analisis, perawatan dan perbaikan. Troubleshooting pada 

sistem lampu sein juga perlu dilakukan ketika mengalami kerusakan komponen, 

yang dimaksud troubleshooting disini diantaranya memuat berbagai gangguan, 

penyebab dan cara mengatasinya. 

A. Komponen Lampu Tanda Belok Isuzu Panther. 

Di dalam sistem electrical body khususnya sistem lampu tanda belok 

mempunyai beberapa komponen dan spesifikasi masing-masing diantaranya 

saklar lampu tanda belok, flasher, lampu tanda belok, indikator lampu tanda 

belok, sekering (fuse), connector (soket), baterai dan saklar tanda peringatan 

(hazard) serta dilengkapi dengan komponen pendukung seperti circuit breake dan 

relay.  Letak komponen-komponen tersebut dapat dilihat pada gambar sebagai 

berikut : 
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Gambar 3.1. Letak komponen-komponen Sistem Lampu Sein pada kendaraan 

(Electrical-body And Chassis Section 8, 2007:145) 
 

Berikut penjelasan tentang komponen utama dan komponen pendukung 

lampu sein pada mobil Isuzu Panther : 

1. Flasher 

Flasher tanda belok (turn signal flasher) berfungsi untuk menentukan 

periodik kedipan dari lampu tanda belok. Pada model mobil Isuzu Panther saat ini 

menggunakan flasher tipe semi transistor. Flasher tipe ini terdiri dari sebuah 

relay kecil yang berfungsi untuk membuat lampu tanda belok berkedip dan sebuah 

sirkuit transistor yang menyebabkan relay menjadi on dan off pada interval 

Indicator sein lampu 

Connector/soket

Baterai

Lampu   depansein

Lampu  belakang seinSaklar lampu sein

Saklar Hazard

Flasher
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tertentu yaitu sekitar 60-120 kali per menit, kedua komponen tersebut tergabung 

di dalam flasher tipe semi-transistor. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Flasher tipe semi-transistor. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.3.Terminal-terminal flasher type semi-transistor. 

 
Pemeriksaan flasher tipe semi-transistor pada mobil isuzu panther yaitu 

dengan mengecek sebuah bola lampu dihubungkan ke terminal L dan terminal E  

sambil menghubungkan ke (+) baterai, sedangkan (-) Baterai dihubungkan dengan 

terminal B dan terminal E akibatnya bola lampu harus hidup apabila bola lampu 

mati kondisi flasher berarti tidak baik / rusak.  Spesifikasi arus pada flasher tipe 

ini hanya khusus untuk 12 Volt saja. 

Keterangan : 
1. Terminal L
2. Terminal B
3. Terminal E 

1

2 3
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2. Saklar lampu tanda belok 

Saklar lampu tanda belok adalah komponen dari sistem lampu tanda belok 

yang berfungsi untuk mengalir dan memtuskan arus yang menuju ke lampu sein 

dengan jalan mendorong ke atas atau ke bawah tuas yang berada di bawah 

kemudi. Saklar lampu sein pada mobil Isuzu Panther umumnya hampir sama 

dengan saklar jenis mobil-mobil lainnya, bentuk komponennya adalah sebagai 

berikut :  

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 3.4. Saklar Kombinasi mobil Isuzu Panther 
(Isuzu Training Center, 2004 :15) 

 
 
 
3. Sekering/Fuse 

Fungsi dari pada fuse adalah mencegah rusaknya komponen kelistrikan 

khususnya sistem lampu tanda belok terhadap arus yang berlebihan. Cara kerja 

dari fuse adalah ketika terjadi kelebihan beban dalam suatu rangkaian kabel 

sekering akan meleleh dan memutuskan aliran arus yang besar.  Sekering pada 

Switch putar Wiper Switch ungkit
(Dim/Passing)

Switch putar
(Head lamp)

Switch lampu Sein
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mobil Isuzu Panther tediri dari tiga jenis yaitu sekering blade (yang biasa dipakai 

mobil Isuzu Panther), sekering utama dan sekering slow blow. 

a) Sekering Tipe Blade 

Sekering tipe ini biasa dipakai pada mobil Isuzu Panther karena dirancang 

lebih kompak dengan menggunakan elemen metal dan rumah pelindung yang 

tembus pandang sehingga mempermudah dalam pengamatan. Bentuk 

komponennya adalah sebagi berikut : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5. komponen sekering tipe blade 
 

Tabel 3.1 Spesifikasi warna rumah sekering  dan besar arusnya 
Kapasitas 5 A 7.5 A 10 A 15 A 20 A 25 A 30 A 

Warna 

rumah 

Coklat 

kekuningan 

coklat merah biru kuning Tidak 

berwarna 

hijau 

 (Kelistrikan body-Isuzu Training Center. Section 4) 

 

b)   Sekering Utama 

Sekering utama pada mobil Isuzu Panther mempunyai peran penting yaitu 

untuk melindungi kabel Harness dari kebakaran akibat arus pendek. Bentuknya 

seperti connector yang dipasang dekat rangakaian starter. Untuk penggantian 
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sekering utama harus dengan spesifikasi ampere yang sama, jika berbeda dapat 

mengakibatkan kerusakan yang serius pada rangkaian. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6. Sekering Utama/connector fuse pada mobil Isuzu Panther. 
 

Tabel 3.2. Spesifikasi ukuran nominal, warna kabel dan arus yang diijinkan 
Ukuran nominal Warna kabel Arus yang diijinkan 

0.5 Hijau 15 A 

0.85 Merah 21 A 

3.0 Putih 68 A 

 

c) Sekering slow blow  

Fungsi dari sekering slow blow juga hampir sama  dengan sekering utama 

yaitu pengaman kabel harness agar tidak terbakar. Sekering ini mempunyai 2 tipe 

yang digunakan pada mobil Isuzu Panther yaitu tipe AC (tipe terminal 

perempuan) dan terminal B (tipe terminal lelaki). Bentuk komponennya adalah 

sebagai berikut : 

 

 

Sekering utama saat kondisi putus
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Gambar 3.7. Komponen sekering Slow Blow 

Tabel 3.3. Spesifikasi rating dan warna sekering Slow blow 
Tipe Rating Warna 

A 40 A Hijau 

B 

A 60 A Kuning 

B 

 

4. Lampu tanda belok 

Fungsi dari lampu tanda belok pada mobil Isuzu Panther adalah 

memberitahukan kepada pengemudi yang berada di sekitar mobil, bahwa mobil 

tersebut akan belok ke arah kanan ataupun arah kiri sesuai dengan nyala lampu 

sein yang dinyalakan oleh pengemudi. Rangkaian lampu tanda belok ini dirangkai 

secara paralel, sehingga apabila nantinya ada lampu tanda belok yang putus, maka 

lampu tanda belok lainnya tidak ikut mati. Bola lampu tanda belok dibagi menjadi 

2 macam yaitu bola lampu biasa dan bola lampu Quartz-Halogen. Pada bola 

lampu Quartz-Halogen tidak boleh dipegang karena lemak atau garam yang 

terdapat pada tangan akan menempel pada lampu dan menyebabkan umur lampu 

A B

capacity (A)

normal blown
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jadi pendek.Pada mobil Isuzu Panther bola lampu yang digunakan adalah tipe 

semi-sealed beam dengan jenis bola lampu yang biasa. Bentuk komponennya 

adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 
 
 

Gambar 3.8. Lampu tanda belok 
(dokumentasi 2010) 

 
Tabel 3.4. Spesifikasi bagian lampu, rated power, jumlah bola dan warna lensa. 

Bagian lampu Rated power Jumlah bola lampu Warna lensa 

Lampu sein depan 21 W 2 Amber 

Lampu sein 

samping depan 

10 W 2 Amber 

Lampu sein 

belakang 

21 W 2 Amber 

 

5. Indikator Lampu Tanda Belok 

Fungsi dari indikator lampu tanda belok pada mobil Isuzu Panther adalah 

memberi tanda bahwa lampu tanda belok sedang berfungsi dan memberi arah 

kemana lampu akan berkedip. Bentuk komponennya adalah sebagai berikut :  

 

 

 

Lampu biasa Lampu Quartz-Halogen
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Gambar 3.9. Meter kombinasi dan alat ukur. 
 

Tabel 3.5. Spesifikasi nama lampu, rated power, jumlah bola lampu dan warna 
lampu. 

Bagian lampu Rated power Jumlah bola lampu Warna lampu 

Lampu sein kanan 1.8 W 1 Hijau 

Lampu sein kiri 1.8 W 1 Hijau 

 

6. Connector / soket 

Connector atau yang sering disebut dengan soket digunakan untuk 

menghubungkan kelistrikan antara dua jaringan kabel atau antara sebuah jaringan 

kabel dan sebuah komponen. Connector diklasifikasikan dalam connector laki-

laki dan perempuan karena bentuknya berbeda. Semua connector dilihat dari 

ujung yang terbuka dengan pengunci di bagian atas. Salah satu contoh connector 

yang digunakan pada saklar kombinasi terdiri atas 6 terminal yang masing-masing 

terhubung dengan beban. Nomer terminal pada konektor lelaki (male) dibaca dari 

kanan atas ke kiri bawah. Dan pada konektor perempuan (female) dari kiri atas ke 

kanan bawah. 

1 2 3 4 2 5

Keterangan :
1.  (pengukur putaran mesin/menit
2.  Indikator lampu sein kanan dan kiri
3.  Spedometer (pengukur kecepatan)
4.   (pengukur suhu air pendingin)
5.  (pengukur kuantitas bahan bakar dalam tanki)

Tachometer

Engine coolant temperatur gauge
 Fuel gauge
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Gambar 3.10. Bentuk connector, kondisi dan jenis  nomer terminalnya. 
 

 Sedangkan connector yang digunakan pada terminal khusus atau relay 

mempunyai pengaturan nomer terminal sendiri,  jadi cara pembacaan konektor 

tipe ini berbeda dengan yang diatas. Bentuk komponennya adalah sebagai berikut 

 

 

 

 

: 

 

 

Gambar 3.11. Bentuk connector khusus terminal tertentu. 

Buruk

 Bagus

female side connector male side conncector

terminal number

male side connector

female side connector
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Gambar 3.12. Letak komponen (parts location) konektor 
(Isuzu Training Center, 2004 :35) 

 

Keterangan gambar : 

1        = Letak konektor 

2         = Jalur kabel (harness) 

H-3 = Konektor antara terminal 2 door lock control dengan fuse 

P-1 = Terminal positif baterai 

P-6 = Terminal negatif baterai 

P-7 = Massa bodi dari terminal negatif baterai 

P-8 = Massa rangka dari terminal negatif baterai 

P-9 = Massa engine dari terminal negatif baterai. 
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Tabel 3.6. Daftar bentuk komponen, nomer dan nomer terminal masing-masing 
konektor yang terpasang pada harness. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Baterai  

Pada sistem electrical body khususnya lampu tanda belok, baterai 

berfungsi sebagai penyuplai utama semua arus yang yang dialirkan ke sistem ini. 

Untuk sistem lampu tanda belok mobil Isuzu Panther menggunakan baterai 12 

Volt. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.13. Baterai/ Accu pada mobil Isuzu Panther 
(Dokumentasi 2010) 
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Komponen-komponen pendukung sistem lampu tanda belok pada Isuzu 

Panther diantaranya : 

8. Relay  

Fungsi relay dalam sistem lampu tanda belok mobil Isuzu Panther 

diantaranya adalah memperpanjang umur switch, memperkecil voltage drop 

karena sirkuit dapat diperpendek. Pemasangan relay pada mobil khususnya Isuzu 

Panther terletak diantara baterai dengan beban, fungsinya untuk memperkecil 

turunnya tegangan karena switch/ saklar hanya  mengatur relay dan arus yang 

melalui saklar dapat diperkecil. 

 

 

 

 

Gambar 3.14. Arus yang mengalir melalui relay 
(Isuzu Training Center, 2004: 3) 

 
Sedangkan arus dari komponen bila yang mengalir antar titik A dan titik B 

maka pada coil akan terjadi kemagnetan yang menyebabkan plunger tertarik dan 

menghubungkan titik A dan titik C. Bentuk komponennya sebagai berikut : 

 

 

 

 

\\\ 

Gambar 3.15. Relay electromagnetic dengan tipe 3 plunger 
(Isuzu Training Center, 2004 :6) 
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Tabel 3.7. Spesfikasi Relay dan Konfigurasinya. 

Nama/warna Tegangan 

nominal/resistansi koil 

Sirkuit internal 

1T 

(MR5C) 

Black/hitam 

 

12Volt / ± 90 Ω 

Tegangan operasi 

minmum : 7 Volt 

Pada  25ºC (77ºF) 

 

1T 

(MR5C) 

Brown/coklat 

12 volt / ± 90º 

Tegangan operasi 

minimum :10.5 Volt 

pada 25ºC (77ºF) 

(Isuzu training center, 2004 : 4) 

Kontak relay diperlihatkan di dalam diagram kabel menunjukan kondisi kabel 

sebelum diaktifkan. 

 

9. Circuit breaker 

Pada sistem lampu tanda belok mobil Isuzu Panther, circuit breaker 

berfungsi sebagai pelindung komponen kelistrikan pada rangkaian yang terbuka 

apabila beban arus melebihi rate kapasitas breaker. Cara kerja dari circuit breaker 

sendiri adalah apabila terjadi hubungan pendek kelebihan beban dalam 

rangakaian, circuit breaker akan membuka rangkaian antara terminal, tombol 

reset akan terpental keluar  apabila terjadi rangkaian terbuka, tekan tombol reset 

4

5

1 3

2
5
2

3
1
4
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untuk memulihkan rangkaian setelah dipakai. Bentuk komponennya adalah 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

Gambar 3.16. Circuit breaker pada mobil Isuzu Panther. 
(Isuzu training center, 2004 : 4) 

 

 

B. Cara kerja Sistem Lampu Tanda Belok Mobil Isuzu Panther. 

Semua arus yang dihasilkan dari rangkaian tersebut berasal dari baterai. 

Saat kunci kontak ON arus dari baterai mengalir ke fuse dan langsung menuju 

saklar lampu rem relay 1 dan 2, saklar klakson. Berikut akan dijelaskan terlebih 

dulu cara kerja dari : 

1. Flasher  

a.  Saat kunci kontak diputar pada posisi on, saklar tanda belok off 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.17. Rangkaian lampu tanda belok saat posisi kunci kontak on 
(Isuzu Training Center, 2004 :16) 

Baterai
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 Saat kunci kontak diputar pada posisi on sedangkan saklar lampu tanda 

belok berada pada posisi off, maka arus mengalir dari baterai → ignition switch 

→ terminal B flasher→ kontak point P → L2 → Capasitor → massa. Kejadian 

ini mengakibatkan capasitor terisi arus penuh. Arus tidak ada yang menuju ke 

lampu karena saklar lampu tanda belok berada pada posisi off. ( Toyota Astra 

Motor, 1994 : 41 ).  

b.  Saat saklar tanda belok pada posisi on 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.18. Rangkaian lampu tanda belok saat saklar posisi on 
(Isuzu. Training Center, 2004 : 16) 

 
 Saat saklar tanda belok berada pada posisi on, arus dari baterai → ignition 

switch → terminal B → titik kontak P → L1 → terminal L → turn signal switch 

→ lampu tanda belok → massa. Kejadian ini mengakibatkan lampu tanda belok 

menyala ( Isuzu Training Center, 2004 : 16 ). 

 

 

 

c. Saat titik kontak P terbuka 

Battery
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Gambar 3.19. Rangkaian tanda belok saat titik kontak terbuka 
(Isuzu Training Center, 2004 : 17) 

 
 Pada saat posisi kontak terbuka arus capasitor yang sudah terisi penuh 

akan mengeluarkan muatannya dengan aliran C → L2 → L1 → terminal L 

Flasher → turn signal switch → lampu tanda belok → massa. Terjadi kemagnetan 

pada gulungan L2 yang mengakibatkan titik kontak P menjadi terbuka. Tapi arus 

yang mengalir dari baterai ini kecil/lemah karena harus melewati tahanan (R) 

sehingga tidak mampu menyalakan lampu tanda belok. Lampu tanda belok tidak 

menyala karena arusnya kecil 

d.  Saat titik kontak P tetutup 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.20. Rangkaian tanda belok saat titik kontak tetutup 
(Isuzu Training Center, 2004 :17) 

 

Battery
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 Saat capasitor muatannya habis, kemagnetan pada L2 menjadi netral 

(hilang) sehingga titik kontak P tertutup. Arus mengalir dari Battery → terminal B 

Flasher → L1 → terminal L Flasher → turn signal switch → lampu tanda belok 

→ massa. Seluruh rangkaian tersebut terjadi secara berulang-ulang yang 

mengakibatkan lampu tanda belok dapat berkedip secara terus menerus. Untuk 

proses rangakaian cara kerja lampu hazard juga sama dengan lampu tanda belok 

akan tetapi saklar lampu hazard dirangkai untuk penyalaan lampu secara 

keseluruhan artinya apabila kita mengaktifkan saklar lampu hazard maka seluruh 

lampu tanda belok akan menyala secara bersama-sama (Isuzu Training Center, 

2004 : 17).  

2. Lampu tanda belok mobil Isuzu Panther pada wirring :  

a. Saat posisi belok kanan : 

  Arus dari baterai → fuse → kunci kontak “ON” → fuse turn back → 

terminal 2C sw → terminal B flasher unit → terminal L flasher unit → terminal 

9C sw → saklar kombinasi posisi RH (right hand)→ terminal 17C sw → terminal 

19C sw → lampu indikator → lampu sein kanan depan dan belakang → massa. 

(Akibatnya lampu-lampu sein kanan menyala). 

b. Saat posisi belok kiri : 

  Arus dari baterai → fuse → kunci kontak “ON” → fuse turn back → 

terminal 2C sw → terminal B flasher unit → terminal L flasher unit → terminal 

9C sw → saklar kombinasi posisi LH (left hand)→ terminal 18C sw → terminal 

20C sw → lampu indikator → lampu sein kiri depan dan belakang → massa. 

(Akibatnya lampu-lampu sein kiri menyala) 
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Gambar 3.21. Wirring Sistem Lampu Tanda Belok Isuzu Panther 
(Electrical-body And Chassis Section 8, 2007:58) 

Arus dari flasher ke massa (warna merah) 

Aliran arus dari switch lampu sein ke lampu 
tanda belok menuju  kanan dan kiri (warna 
biru dan kuning). 
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3. Lampu Peringatan Darurat / Lampu Hazard 

Lampu peringatan darurat sering disebut dengan lampu hazard. Pada 

dasarnya prinsip kerja lampu peringatan darurat sama dengan lampu peringatan 

tanda belok, yang membedakan adalah proses penyalaan seluruh lampu sein yang 

menyala secara bersamaan. Proses penyalaan seluruh lampu sein tersebut 

disebabkan oleh saklar lampu hazard yang menghubungkan ketiga saklar yaitu 

saklar dari baterai, saklar lampu belok ke kanan dan saklar lampu belok ke kiri. 

Sehingga pada saat saklar lampu hazard ini diposisikan On, maka arus dari baterai 

akan mengalir ke flasher kemudian menuju ke lampu sein kanan dan kiri tanpa 

melalui saklar kunci kontak. Jadi walaupun engine tidak dalam keadaan hidup 

lampu hazard akan tetap menyala jika posisi kunci kontak dalam keadaan acc. 

Seluruh lampu sein dihubungkan secara bersamaan dengan satu saklar. Pada saat 

lampu hazard menyala maka kedua indikator tanda belok akan menyala secara 

bersamaan. 

a. Cara kerja hazard 

Arus dari baterai → fuse hazard → terminal 1C sw → saklar hazard posisi 

“ON” → terminal B flasher unit → terminal L flasher unit → saklar hazard 

→ lampu indikator hazard → lampu sein kanan dan lampu sein kiri → lampu 

indikator lampu sein kanan dan kiri → massa. 

• Akibatnya lampu hazard menyala. 
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Gambar 3.22. Wiring Hazard 
(Electrical-body And Chassis Section 8, 2007:59) 

Arus dari baterai  menuju saklar hazard ke 
massa (warna merah)

Aliran arus dari flasher menuju switch 
hazard ke lampu kanan dan kiri (warna biru)
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C. Analisis dan Pembahasan 

1. Alat 

Peralatan yang digunakan dalam proses pengetesan sistem penerangan 

lampu sein pada mobil  Isuzu Panther adalah sebagai berikut. 

Tabel 3.8. Alat yang digunakan untuk menganalisis tegangan sistem lampu tanda 
belok mobil Isuzu Panther. 

Alat Jumlah 

Toolset 

Amperemeter 

1 buah 

1 buah 

 

2. Bahan 

Bahan yang digunakan dalam proses pengetesan dan pengukuran arus pada 

sistem penerangan lampu sein mobil Isuzu Panther adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.9. Bahan yang digunakan 
Bahan Jumlah 

Mobil Isuzu Panther 1 buah 

 

3. Penghitungan Arus pada Lampu Tanda Belok 

  Penghitungan arus dilakukan dengan menggunakan pedoman  Rumus 

”Kuat Arus Satu Fase” antara lain penghitungan secara manual melalui media 

rumus dengan fakta yang ada pada mobil. (Teori Dasar Listrik, 2008 :14) 

4. Hasil Pengukuran. 

a. Saat lampu tanda belok menyala 

Hasil dari pengukuran tersebut dengan meggunakan Rumus ”Kuat Arus 

Satu Fase”  persamaan (1) dan Persamaan (2) yaitu  sebagai berikut: 
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Bola lampu sein depan kanan/kiri = 21 W 

Bola lampu sein belakang kanan/kiri = 21 W 

Bola lampu indicator kanan/kiri = 8 W 

Persamaan (1) I = P / V 

I1 = 21 W / 12 V = 1,75 A 

I2 = 21 W / 12 V = 1,75 A 

I3 =  8  W  /  12 V  =  0,6 A 

I total = 1,75 A + 1,75 A + 0,6 A = 4,1 A 

Penghitungan lampu hazard sebagai berikut: 

I1 = 42 W / 12 V = 3,5 A 

I2 =  42 W / 12 V = 3,5 A 

I3 = 16 W / 12 v =  1,3 A 

Itot = 3.5 A  + 3,5 A + 1,3 A  = 8,3 A 

Keterangan : 

    P = Daya ( Watt ) 

I = Arus ( Ampere ) 

        V = Tegangan yang berasal dari baterai ( Volt ) 

 

Penghitungan dengan tahanan yang terdapat pada penghantar/kabel pada 

rangkaian lampu tanda belok ini memakai Rumus “Hukum Ohm” sebagai berikut: 

Persamaan (2) I = V / R 

Rtot =  R1 + R2 + R3 + R4 + R5 + R6 + R7 + R8 + R9 + R10 + R11 + 

R12 + R13 + R14 + R15 
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Rtot = 0,8 + 0,6 + 0,06 + 0,12 + 0,07 + 0,05 + 0,5 + 0,45 + 0,33 + 0,53 + 

0,55 + 0,60 + 0,60 + 0,05 + 0,07 = 5,38 Ω 

I = V / R = 12 V / 5,38 Ω = 2,23 Ω 

Keterangan : 

R = Tahanan (ohm) 

R1 = Tahanan kabel baterai (+) = 0,8 Ω 

R2 = Tahanan kabel baterai (-) = 0,6 Ω 

R3 = Tahanan kabel dari baterai ke kunci kontak = 0,06 Ω 

R4 = Tahanan kabel dari kunci kontak ke fuse = 0,12 Ω 

R5 = Tahanan kabel dari fuse ke flasher = 0,07 Ω 

R6 = Tahanan kabel dari flasher ke saklar = 0,05 Ω 

R7 = Tahanan kabel dari flasher ke massa = 0,5 Ω 

R8 = Tahanan kabel dari saklar ke lampu sein kanan = 0,45 Ω 

R9 = Tahanan kabel dari lampu sein depan kanan ke lampu sein belakang kanan= 

0,33 Ω 

R10 = Tahanan kabel massa lampu sein kanan = 0,53 Ω 

R11 = Tahanan kabel dari saklar ke lampu sein kiri = 0,55 Ω 

R12 = Tahanan kabel dari lampu sein kiri depan ke lampu sein kiri belakang = 

0,60 Ω 

R13 = Tahanan kabel massa lampu sein kiri = 0,60 Ω 

R14 = Tahanan kabel lampu indikator sein kanan = 0,05 Ω 

R15 = Tahanan kabel lampu indikator sein kiri = 0,07 Ω 
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D.   Perawatan dan Troubleshooting Sistem Lampu Tanda Belok  

Perawatan pada sistem kelistrikan bodi terbagi atas perawatan prefentif 

dan perawatan kuratif. 

1. Perawatan prefentif antara lain : 

a. Jangan menggunakan arus yang melebihi beban standar. 

b. Mengecek air accu setiap dua minggu sekali, bila kurang maka 

tambahkan. 

c. Mengecek kekencangan terminal positif dan negatif baterai, bila 

kendor maka kencangkan. 

2. Perawatan kuratif atau perawatan yang dilakukan setelah terjadi kerusakan 

(perbaikan) : 

Lampu belok tidak berkedip, yang perlu dicek adalah : 

a. Mengecek bola lampu kemungkinan putus. Jika putus ganti bola lampu 

yang baru jika tidak cek 

b. Kemungkinan sekering atau fusible link-nya putus. Jika putus ganti 

sekering yang baru jika ternyata seekering bagus, cek. 

c. Konektor kemungkinan longgar. Jika longgar, bersihkan dan kencangkan 

konektor dan jika tidak maka cek. 

d. Mengecek Flasher dengan menggunakan multitester tiap terminalnya bila 

rusak ganti jika bagus maka cek. 

e. Kemungkinan swicth kontrol kotor dan ada sirkuit yang terbuka, bongkar 

swicth kontrol lalu bersihkan dan bila ada sirkuit yang terbuka maka 

perbaiki, bila swicth kontrol rusak maka ganti swicth kontrol yang baru. 
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Proses perbaikan dalam sebuah kendaraan tidak hanya di lakukan secara 

asal-asalan tetapi harus sesuai dengan prosedur perbaikan yang benar dengan 

melihat gejala-gejala yang muncul dari kendaraan tersebut. Berikut ini adalah 

beberapa kerusakan yang mungkin muncul pada rangkaian electrical body 

khususnya lampu tanda belok: 

Tabel 3.10. Gejala, Penyebab Dan Cara Menegatasi Gangguan Pada Sistem 
Lampu Tanda Belok. 

No  Gejala Kemungkinan penyebab Cara mengatasi 
1. Lampu tanda belok 

tidak menyala di 
kedua sisinya 
(kanan dan kri) 

-  Komponen  fuse yang 
rusak atau terbuka. 

-  Sistem flasher tidak 
berfungsi. 

-  Aliran yang 
terbuka/hubungan 
konektor rusak.  

-  Saklar kontak point rusak 
/ saklar yang cacat. 

-  Ganti. 
 
-  Ganti komponen flasher. 
 
-  Perbaiki aliran yang 

terbuka atau konektor 
yang rusak. 

-  Perbaiki / ganti saklar 
kombinasi. 

2. Lampu tanda belok 
tidak menyala pada 
salah satu sisi 
(kanan atau kiri) 

-  Saklar kontak point yang 
rusak / saklar yang cacat. 

- Aliran yang terbuka / 
hubungan konektor rusak 
(lampu tanda belok kanan 
atau kiri). 

-  Perbaiki / ganti saklar 
kombinasi. 

-  Perbaiki aliran yang 
terbuka / konektor yang 
rusak. 

3. Lampu Tanda 
Peringatan 
(Hazard) tidak 
menyala. 

- Hubungan fuse yang 
rusak. 

- Saklar hazard tidak 
bekerja. 

-  Aliran yang terbuka / 
hubungan konektor fuse 
yang rusak  

-  Ganti 
 
- Perbaiki / Ganti saklar 

hazard. 
-  Perbaki aliran yang 

terbuka / hubungan 
konektor. 

4. Kedipan lampu 
terlalu cepat (salah 
satu sisi) 

- Bola lampu yang terbakar -  Ganti bola lampu / 
perbaiki aliran yang 
terbuka. 

(Electrical-Body And Chassis Section 8 . 2007 : 63) 

4. Troubleshooting yang terjadi pada sistem Lampu Tanda Belok di antaranya : 

a. Indikator lampu sein tidak menyala pada saat lampu sein digunakan. 

Penyebab : 
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1) Bola lampu indikator tanda belok putus. 

Bila bola lampu indikator tanda belok putus maka arus tidak akan dapat 

mengalir melewati lampu indikator dan arus tersebut tidak akan mendapatkan 

massa. Bila tidak mendapatkan massa maka lampu tersebut tidak akan dapat 

menyala. 

2) Wire harness (pengawatan) yang tidak sesuai. 

Bila ada pengawatan (wire harness) yang tidak sesuai dengan rangkaian 

yang ada dalam lampu indikator tanda belok, maka akan dapat berakibat lampu 

indikator tanda belok menjadi tidak menyala. 

Penanganan : 

a) Periksa kondisi sekering engine bila sekering putus maka gantilah dengan 

yang masih baik. 

b) Ganti bola lampu indikator dengan yang masih baik. 

c) Periksa wire harness lampu indikator tanda belok dan sesuaikan dengan 

wiring diagram dari buku manual pedoman perbaikan Electrical-Body And 

Chassis Section 8 – Isuzu Training Center. 

b. Indikator lampu sein tidak berkedip dengan interval waktu yang normal. 

Penyebab : 

 Bila ada kerusakan yang berupa adanya ketidak teraturan interval kedipan 

dari lampu sein maka kemungkinan besar terjadi kerusakan pada sirkuit 

flashernya. 

Penanganan : 

Memeriksa  kondisi dari flaher tanda belok, dengan cara : 
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Gambar 3.23. pemreiksaan kondisi flasher pada lampu tanda belok. 

1) Menghubungkan terminal positif baterai dapat terminal B dan terminal 

negatif baterai dengan terminal E. 

2) Menghubungkan bola lampu 55 Watt diantara terminal E dan L, sesuai 

dengan gambar diatas. 

3) Menghitung jumlah kedipan dari lampu yang terpasang tersebut, jumlah 

kedipan standarnya adalah 75 sampai 95 kali per menit. Bila jumlah 

kedipan tidak sesuai dengan standar, maka dinyatakan flasher dalam 

kondisi yang tidak baik dan harus diganti dengan yang masih baik. 

c. Lampu tanda belok tidak menyala 

Tidak baik 

 

Baik 

Tidak baik 

 

Baik 

Tidak baik 

Ganti Memeriksa baterai 

Ganti Memeriksa  fusible link 

Perbaiki atau 
ti

Memeriksa konektor 
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Baik 

Tidak baik 

 

Baik 

Tidak baik 

 

Baik 

 

 

Penjelasan proses perbaikan sesuai dengan diagram : 

1) Memeriksa keadaan dari baterai lemah atau rusak, apabila rusak atau 

lemah periksa pengisian baterai. Bila tidak baik isi ulang air accu atau 

ganti baterai yang baru 

2) Memeriksa fussible link kemungkinan longgar atau putus, apabila 

longgar maka kencangkan dan apabila putus maka ganti 

3) Memeriksa pada konektor dari kemungkinan longgar atau rusak, maka 

perbaiki atau ganti 

4) Memeriksa flasher dengan menggunakan multitester, apakah 

teminalnya berhubungan atau tidak. Jika tidak ada hubungan maka ganti 

flasher 

5) Memeriksa kabel massa kemungkinan longgar, maka kencangkan 

6) Apabila semua uraian diatas sudah diperiksa dan hasilnya baik, maka 

kerusakan pada lampu sein yang putus. 

Ganti Memeriksa Flasher 

Perbaiki Memeriksa kabel massa 

Memeriksa wiring harness 
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d. Lampu tanda belok mati sebelah (kiri atau kanan) 

Poin yang harus di periksa adalah : 

1) Memeriksa kabel pada salah satu keluaran dari swicth kontrol dari 

kemungkinan kotor atau putus, bongkar lalu periksa dan perbaiki. 

2) Memeriksa massa dari lampu sein longgar atau kemungkinan massa 

lampu tidak ada atau putus maka perbaiki. 

e. Indikator Lampu Peringatan Darurat. 

Berikut ini adalah beberapa kerusakan yang mungkin muncul dalam 

rangkaian indikator lampu peringatan darurat (hazard). Indikator lampu 

peringatan darurat (hazard) tidak bekerja sama sekali. 

Penyebab : 

1) Sekering hazard putus. 

Bila sekering hazard putus maka arus dari baterai tidak dapat 

mengalir ke rangkaian indikator lampu peringatan tanda darurat. Bila tidak 

ada arus yang dapat mengalir ke rangkaian kelistrikan lampu peringatan 

tanda darurat, maka lampu peringatan tanda darurat dan indikator lampu 

peringatan darurat tidak akan menyala. 

2) Kedua bola lampu indikator tanda belok putus. 

Bila kedua bola lampu indikator tanda belok putus maka arus dari 

baterai tidak akan mengalir melalui bola lampu indikator, dan arus tersebut 

tidak akan mendapatkan massa. Karena arus tidak dapat mengalir melalui 

lampu indikator maka kedua bola lampu indikator lampu peringatan tanda 

belok tidak akan menyala. 
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3) Rangkaian kabel atau massa ada yang putus. 

Bila ada kabel atau massa yang terputus dalam rangkaian indikator 

lampu peringatan tanda darurat, maka arus dari baterai tidak akan dapat 

mengalir sehingga tidak mendapatkan massa sehingga berakibat indikator 

lampu peringatan tanda darurat tidak akan menyala meskipun lampu hazard 

sedang digunakan. 

Penanganan : 

Periksalah kondisi dari flasher. 

a) Memeriksa apakah kedua bola lampu indikator tanda darurat (hazard). 

Bila kedua bola lampu tersebut putus maka gantilah dengan yang masih 

baik. 

b) Memeriksa kondisi dari sekering hazard yang terdapat dalam blok 

sekering, apakah sekering tersebut dalam kondisi baik atau sudah putus. 

Apabila sekering hazard putus maka gantilah dengan yang masih baik. 

c) Memeriksa kondisi dari rangkaian kelistrikan tanda belok dan sesuaikan 

dengan wiring diagram yang terdapat pada buku manual pedoman 

perbaikan. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

1. Rangkaian sistem penerangan lampu tanda belok mobil Isuzu Panther meliputi 

baterai, indikator lampu sein, konektor, saklar lampu, sekering, kabel, flasher, 

dan lampu tanda belok. 

2. Penghitungan arus lampu tanda belok menggunakan pedoman Rumus Kuat 

Arus Satu Fase sehingga di dapatkan hasil 4,1 Ampere. Hasil penghitungan 

tahanan sendiri menggunakan Hukum Ohm dengan hasil 2,23 Ω. 

3. Sistem kerja kedipan dari lampu tanda belok ialah pemanfaatan flasher tipe 

semi transistor yang bekerja jika ada arus yang masuk ke dalam flasher 

melalui terminal B, maka kontak point didalam relay yang merupakan bahan 

dari flasher akan menempel dan membuka maka lampu tanda belok akan mati. 

Sebaliknya jika arus terputus maka kontak point kembali bersentuhan dan 

lampu tanda belok akan hidup kembali. Proses ini berjalan cepat sehingga 

hasil yang di terima lampu tanda belok menjadi berkedip sesuai intervalnya. 

4. Pemeriksaan dari setiap kerusakan yang terjadi dilakukan secara visual dahulu 

dikarenakan tiap kerusakan dari rangkaian kelistrikan kebanyakan dapat 

dideteksi secara visual. Bila pemeriksaan secara visual tidak dapat 

menemukan letak kerusakan maka gunakan alat pemeriksaan khusus untuk 

menentukan letak kerusakan dan tindakan penanganan yang harus dilakukan 

sesuai dengan standarnya. 
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B. Saran 

1. Hindari pemakaian sambungan-sambungan yang tidak berisolator dan kendor 

karena dapat menimbulkan bahaya kebakaran. 

2. Penggantian suku cadang semestinya menggunakan produk asli dari merk 

kendaraan tersebut, hal ini dilakukan untuk menjamin kualitas dari produk 

tersebut. 

3. Perawatan secara bertahap dan berkala sangatlah penting untuk menjaga 

kondisi komponen-komponen yang terdapat pada kelistrikan bodi. 

4. Pengecekan baterai dilakukan secara rutin, tinggi air harus diantara upper dan 

lower dan pengecekan pada elektrodanya. 
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Lampiran 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.5. Mengukur komponen - komponen Lampu Tanda Belok pada mobil 

 

 

 

 

 


