
 

 

ABSTRAK 
 
 
Zuntarno Huda, 2010. Konstruksi, Cara Kerja dan Troubleshooting Sistem Central Lock Isuzu 
Panther Tipe Hi-Grade. Laporan Tugas Akhir. Teknik Mesin DIII. Fakultas Teknik. Universitas 
Negeri Semarang. 
 

Kemajuan di bidang otomotif semakin tahun terus berkembang. Hal ini ditunjukkan 
dengan semakin banyaknya kendaraan yang ada di pasaran yang telah mengalami berbagai 
macam penyempurnaan. Mobil sekarang dilengkapi dengan adanya penambahan elektrikal bodi 
yang terus berkembang, sistem central lock sebagai salah satu bagian dari sistem elektrikal bodi, 
pengetahuan mengenai konstruksi dan cara kerja sistem central lock sangatlah penting untuk 
mengetahui troubleshooting pada sistem central lock ketika terjadi kerusakan sehingga dapat 
memperbaikinya. Tujuan yang dicapai dalam tugas akhir ini untuk mengetahui konstruksi pada 
sistem central lock Isuzu Panther Tipe Hi-Grade, untuk mengetahui cara kerja sistem central 
lock pada Isuzu Panther Tipe Hi-Grade, untuk menganalisis gangguan-gangguan yang terjadi 
pada sistem central lock Isuzu Panther Tipe Hi-Grade secara runtut dan cara mengatasinya.  

Sistem central lock adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengunci dan membuka 
semua pintu mobil dengan hanya menekan remote control. Konstruksi sistem central lock terdiri 
dari door lock actuator, door locking mechanism, door lock control unit, baterai serta komponen-
komponen pendukung lainnya. Gangguan sistem central lock diantaranya kerusakan pada 
sekring, kontak massa, konektor, door lock switch, door lock actuator, door lock mechanism dan 
cable harness, dapat diatasi dengan memperbaiki atau menggantinya. 

Tugas Akhir dengan judul Konstruksi, Cara Kerja dan Troubleshooting Sistem Central 
Lock Isuzu Panther Tipe Hi-Grade dapat disimpulkan : konstruksi utama sistem central lock 
yaitu door lock actuator, door lock control unit, door locking mechanism dan baterai, cara kerja 
sistem central lock ditentukan oleh arah arus yang masuk ke door lock actuator yang 
dikendalikan oleh door lock control unit, permasalahan yang sering terjadi pada sistem central 
lock adalah pada sekring, kontak massa, konektor, door lock switch, door lock actuator, door 
locking mechanism dan cable harness, komponen-komponen yang mengalami masalah tersebut 
pada umumnya dilakukan perbaikan terlebih dahulu, jika diperlukan penggantian maka diganti 
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