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ABSTRAK 
 
 

Achmad Fanani. 
Mekanisme Lampu Kepala pada Isuzu Panther Hi-Grade, 
xiii + 53 halaman + 6 tabel + 41 gambar + lampiran 
 
 Sistem penerangan mobil merupakan bagian dari kelistrikan bodi yang 
terus mengalami perkembangan. Salah satu bagian dari sistem penerangan pada 
mobil adalah lampu kepala yang merupakan bagian dari lampu depan dan 
mempunyai peran penting untuk keamanan berkendara sehingga diperlukan suatu 
pengetahuan tentang seluk beluk lampu kepala. Tujuan dari penulisan laporan ini 
untuk mengetahui mekanisme dan troubleshooting lampu kepala khususnya pada 
mobil Isuzu Panther Hi-Grade. 
 Alat yang digunakan dalam praktek pengukuran tegangan, daya, serta kuat 
arus adalah tool kid dan multitester. Sedangkan objek penelitian berupa satu unit 
mobil Isuzu Panther Hi-Grade. Pengukuran dilakukan pada beberapa bagian dari 
sistem lampu kepala, yaitu baterai, lampu besar, lampu jarak atau lampu kota, dan 
lampu belakang. 
 Hasil pengukuran menunjukkan bahwa tegangan baterai yang digunakan 
sebesar 12 Volt dan kuat arus sebesar 80 Ampere. Sedangkan untuk daya bola 
lampu yang digunakan adalah 100/ 90 Watt dan sekering yang digunakan pada 
sistem mempunyai kuat arus sebesar 10 Ampere. Berdasarkan perhitungan kuat 
arus menggunakan rumus I=P/V (I adalah kuat arus, P adalah daya, dan V adalah 
tegangan), diperoleh hasil bahwa kuat arus pada lampu besar adalah 16,67 
Ampere; lampu jarak atau lampu kota adalah 1,33 Ampere; dan lampu belakang 
sebesar 1 Ampere. 
 Mekanisme dan troubleshooting lampu kepala perlu dipelajari karena 
peran lampu kepala yang penting dalam keamanan berkendara yaitu untuk 
penerangan luar. Perlunya mengenal komponen-komponen yang ada pada sistem 
lampu kepala akan memudahkan dalam perawatan setiap komponennya. Apabila 
terjadi kerusakan perlu dianalisis secara cermat sehingga dapat dilakukan 
troubleshooting yang tepat. 
 
Kata Kunci: Mekanisme, Lampu Kepala, Isuzu Panther 
Kepustakaan: 7 (1998-2011) 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 

MOTTO 

1. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 

merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri (́QS. Ar Ra’d : 11). 

2. Kemarin adalah masa lalu yang sudah menjadi sejarah, dan esok hari adalah 

masa depan yang masih tanda tanya, sementara hari ini adalah hadiah (Bill 

Keane). 

3. Hal-hal terbaik dan terindah di dunia, tidak bisa dilihat ataupun disentuh. 

Mereka hanya bisa dirasakan dengan hati (Hellen Keller). 

 

PERSEMBAHAN 

1. Ayah dan Ibu tercinta atas segala pengorbanan dan dukungan yang tak akan 

pernah bisa terbalas. 

2. Kakak-kakakku dan saudaraku semua.  

3. Dosen teknik mesin yang selalu memberi dukungan. 

4. Teman-teman senasib dan seperjuangan di D3 Teknik mesin. 

5. Kepada semua pihak yang telah membantu sehingga terselesaikannya laporan 

ini 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

  Perkembangan teknologi yang semakin cepat mendorong manusia untuk 

selalu mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan teknologi 

yang semakin canggih juga terlihat pada bidang otomotif. Hal ini ditunjukkan 

dengan semakin banyaknya kendaraan yang ada di pasaran. Pesatnya 

perkembangan otomotif memberikan suasana baru dalam memilih kendaraan 

sebagai alat transportasi, terutama untuk alat transportasi yang cepat, praktis, dan 

efisien. Salah satu alat transportasi yang sekarang marak digunakan adalah mobil. 

 Pada zaman modern seperti sekarang ini mobil yang ada di pasaran telah 

mengalami berbagai macam penyempurnaan. Produsen mobil selalu berlomba-

lomba untuk menampilkan produk baru mereka dengan spesifikasi unggulan baik 

dari segi desain maupun teknologi. Mobil yang berada di pasaran sekarang ini 

telah dilengkapi berbagai sistem penunjang demi kesempurnaan kerja kendaraan 

itu sendiri maupun demi keamanan dan kenyamanan seseorang dalam berkendara.  

Diantarannya adalah kemajuan pada sistem kelistrikan. 

 Sistem kelistrikan 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 
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beberapa perbaikan-perbaikan dari sistem yang ada. Salah satu komponen sistem 

penerangan pada mobil adalah lampu kepala yang merupakan bagian dari lampu 

depan. Keberadaan lampu kepala pada kendaraan khususnya mobil sangat vital 

karena mempunyai peran yang sangat penting untuk keamanan. Oleh sebab itu 

diperlukan suatu pengetahuan tentang seluk beluk lampu kepala seperti 

komponen, cara kerja, dan troubleshooting lampu kepala. 

  Mobil Isuzu Panther Hi-Grade kini telah banyak beredar di masyarakat, 

sehingga pengetahuan mengenai perawatan dan perbaikannya sangatlah penting 

untuk dipelajari oleh para mekanik maupun para mahasiswa mesin sebagai modal 

saat memasuki dunia kerja. Salah satu pengetahuan yang penting untuk dikuasai 

adalah tentang mekanisme lampu kepala karena perannya yang penting untuk 

penerangan. Melihat kondisi tersebut penulis tertarik untuk mempelajari 

mekanisme pada lampu kepala Isuzu Panther dan berdasarkan alasan tersebut 

maka penulis mengambil judul “Mekanisme Lampu Kepala pada Isuzu Panther 

Hi-Grade”. 

 

B. Permasalahan 

 Berdasarkan pemilihan judul di atas maka permasalahan yang diangkat 

dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apa saja komponen lampu kepala pada Isuzu Panther Hi-Grade? 

2. Bagaimana cara kerja sistem lampu kepala Isuzu Panther Hi-Grade? 

3. Bagaimana cara menganalisis jumlah arus yang mengalir pada sistem lampu 

kepala Isuzu Panther Hi-Grade? 
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4. Bagaimana perawatan dan troubleshooting sistem lampu kepala? 

 

C. Tujuan 

 Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penulisan tugas akhir ini adalah: 

1. Untuk mengetahui  komponen lampu kepala pada Isuzu Panther Hi-Grade. 

2. Untuk mengetahui cara kerja sistem lampu kepala Isuzu Panther Hi-Grade. 

3. Menganalisis jumlah arus yang mengalir pada sistem lampu kepala Isuzu 

Panther Hi-Grade. 

4. Untuk mengetahui perawatan dan troubleshooting sistem lampu kepala. 

 

D. Manfaat 

 Manfaat yang dapat diambil setelah melakukan penelitian dan penulisan 

tugas akhir ini adalah: 

1. Bagi Mahasiswa 

a.   Sebagai suatu langkah penerapan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki 

dalam kegiatan praktek secara langsung. 

b.  Sebagai bekal pengalaman bagi mahasiswa agar dapat diterapkan dalam 

dunia kerja. 

2. Bagi Dunia Pendidikan 

   Menambah kepustakaan dalam pengembangan ilmu pengetahuan di 

bidang otomotif. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Sistem Penerangan 

  Sistem penerangan (lighting system) berfungsi untuk keselamatan 

berkendara di malam hari maupun pada keadaan jalan berkabut. Sistem ini dibagi 

ke dalam 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. 

  Sistem penerangan pada Isuzu Panther Hi-Grade terdiri dari: 

1.  Lampu kepala (head light) 

2.  Front combination light 

 -  Clearance light (lampu jarak) 

 -  Turn signal dan hazard warning light 

3.  Rear combination light 

 -  Tail light dan stop light 

 -  Turn signal dan hazard warning light 

 -  Back up light 

4.  Dome light 

5.  Licence plate light 

6.  Meter combination light. 
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Gambar 1. Bagian Sistem Penerangan pada Isuzu Panther Hi-Grade 

(Isuzu Training Center, 2007: 7) 
 

B. Lampu Kepala 

   Sistem lampu kepala atau lampu besar berfungsi untuk menerangi jalan 

pada bagian depan kendaraan. Rangkaian yang paling sederhana dari sistem 

lampu kepala terdiri dari lampu kepala double filament, lampu kota, lampu 

belakang, baterai, sekering (fuse), sakelar penyala (lighting switch)/ sakelar 

lampu, dan sakelar Dim (Dimmer switch). Lampu kepala ini ada beberapa posisi 

yaitu, posisi lampu kota, posisi lampu jarak dekat, posisi lampu jarak jauh, dan 

posisi lampu dim (Setiawan, et all, 2009: 24). 

 Pada umumnya lampu kepala ini terdiri dari lampu dekat (low beam) dan 

lampu jauh (high beam).  Lampu jarak dekat mempunyai jarak penyinaran sekitar 40 

m dari ujung depan mobil, biasanya dipakai untuk melakukan perjalanan malam hari 

di jalanan perkotaan dengan penerangan lampu jalan yang baik. Sedangkan untuk 

lampu jarak jauh mempunyai jarak penyinaran berkisar 100 m dari ujung depan 

mobil kita. sehingga jangkuan kedepannya lebih jauh, biaanya lampu jauh ini dipakai 
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untuk mengetahui kondisi jalanan didepan saat kita mau menyalip mobil pada malam 

hari. Lampu kepala dapat dihidupkan dari salah satu switch oleh dimmer switch. 

 

 
Gambar 2. Bagian dari Lampu Kepala 

(Isuzu Training Center, 2007: 8) 
 

1. Tipe-tipe lampu besar 

 a. Lampu besar tipe Sealed Beam 

    Pada tipe ini lampu menjadi satu dengan rumahnya. 

Keseluruhan terpasang menjadi satu seperti bola lampu, filamen dipasang 

di depan kaca pemantul untuk menerangi kaca lensa. Apabila lampu 

putus, maka satu set (assy) harus diganti (Anonim, 2010: 1). 

 

Gambar 3. Lampu Besar Tipe Sealed Beam 
(Isuzu Training Center, 2007: 8) 
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 b. Lampu besar tipe Semi Sealed Beam 

    Pada tipe ini konstruksi antara bola lampu dengan bola lampu 

terpisah sehingga bila lampu putus maka yang perlu diganti adalah bola 

lampunya (Anonim, 2010: 1). Bola lampu besar tipe semi sealed beam 

dibagi menjadi 2 tipe, yaitu: 

  1). Bola lampu biasa 

 
Gambar 4. Bola Lampu Biasa 

(Isuzu Training Center, 2007: 8) 
 

  2). Bola lampu quartz halogen 

 
ambar 5. Bola Lampu Quartz Halogen 

(Isuzu Training Center, 2007: 8) 
 

  Sistem lampu kepala mempunyai beberapa komponen pendukung. 

Komponen-komponen tersebut yaitu: 

1. Relay 

  Relay berfungsi untuk memperpanjang umur switch dan memperkecil 

voltage drop karena sirkuit dapat diperpendek. Relay mempunyai beberapa tipe 

yaitu: 

a. Relay 3 kaki normally open (kondisi awal terbuka). 
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Gambar 6. Relay 3 Kaki Normally Open 

(Djatmiko, 2010: 10) 
 

b. Relay 4 kaki normally open. 

 
Gambar 7. Relay 4 Kaki Normally Open 

(Isuzu Training Center, 2007: 6) 
 

c. Relay 4 kaki normally closed. 

 
Gambar 8. Relay 4 Kaki Normally Closed 

(Isuzu Training Center, 2007: 6) 
d. Relay double throw (engsel). 

 
Gambar 9. Relay Double Throw 
(Isuzu Training Center, 2007: 6) 
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2. Konektor 

   Konektor atau yang sering disebut dengan soket digunakan untuk 

menghubungkan kelistrikan antara 2 jaringan kabel atau antara sebuah jaringan 

kabel dan sebuah komponen. Salah satu contoh konektor yang digunakan pada 

saklar kombinasi terdiri dari 6 terminal yang masing-masing terhubung dengan 

beban.  

3. Baterai 

   Baterai atau yang sering disebut accu bekerja dengan cara menggabungkan 

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

diinginkan. Baterai sangat diperlukan dalam sistem penerangan sebab untuk 

menyalakan lampu-lampu dibutuhkan arus dan arus tersebut diperoleh dari baterai. 

Oleh sebab itu keadaan baterai harus selalu diperiksa (baterai dalam keadaan baik 

atau tidak). Apabila baterai tipe basah, maka keadaan air yang ada di dalamnya 

harus selalu dikontrol dan selalu menambah air accu jika sudah mulai berkurang. 

4. Saklar 

  Saklar atau switch berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan 

arus listrik pada sirkuit kelistrikan. 

a. Saklar putar (Rotary siwtch) 

 

Gambar 10. Saklar Putar (Rotary Switch) 
(Isuzu Training Center, 2007: 4) 
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    Pengoperasian switch ini dengan cara diputar. Switch putar digunakan 

pada kunci kontak, wiper, dan head lamp. 

b. Saklar tekan (Push switch) 

 
Gambar 11. Saklar Tekan (Push Switch) 

(Isuzu Training Center, 2007: 5) 
 

    Pengoperasian switch ini dengan cara ditekan. Switch tekan digunakan 

pada lampu Hazard (Elf) dan washer. 

c. Saklar ungkit (Seesaw switch) 

 
Gambar 12. Saklar Ungkit (Seesaw Switch) 

(Isuzu Training Center, 2007: 5) 
 

    Switch ungkit digunakan pada lampu kabut dan hazard. 

d. Saklar tuas (Lever switch) 

 
Gambar 13. Saklar Tuas (Lever Switch) 

(Isuzu Training Center, 2007: 5) 
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    Pengoperasian switch ini dengan cara digerakkan ke atas, ke bawah, 

ke kiri, dan ke kanan. Switch ini digunakan pada lampu sein. 

e. Reed switch 

 
Gambar 14. Reed Switch 

(Isuzu Training Center, 2007: 5) 
 

    Switch ini akan “ON” saat ferrite magnet bertemu dengan reed switch. 

Saklar ini digunakan pada water sedimeter. 

f. Temperatur switch 

 
Gambar 15. Temperatur Switch 

(Isuzu Training Center, 2007: 6) 
 

    Switch ini bekerja berdasarkan perubahan suhu. Saklar ini digunakan 

pada sistem kelistrikan water temperature gauge. 

 

C. Lampu Jarak atau Lampu Kota 

 Lampu kecil pada bagian depan kendaraan disebut clearance light (lampu 

jarak) dan pada bagian belakang tail light (lampu belakang). Lampu kecil untuk 

dalam kota ini mempunyai fungsi yang sama dengan lampu belakang. Lampu ini 
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sebagai isyarat adanya serta lebarnya dari sebuah kendaraan pada malam hari bagi 

kendaraan lain. Lampu ini menyala bersamaan dengan lampu belakang. 

 
Gambar 16. Lampu Jarak atau Lampu Kota 

(Photo Pribadi) 
 

D. Lampu Belakang 

 Lampu kecil ini untuk memberi tanda adanya serta lebarnya dari sebuah 

kendaraan pada waktu malam hari bagi kendaraan lain, baik yang ada di depan 

maupun di belakang. Lampu-lampu tersebut untuk yang bagian depan disebut 

lampu jarak (clearence light) dan untuk bagian belakang disebut lampu belakang 

(tail light). 

 Lampu ini ditempatkan di belakang dan berfungsi sebagai isyarat lebar 

sebuah kendaraan jika dilihat dari belakang. Lampu belakang mempunyai 

beberapa bagian integral. Bagian tersebut adalah: 

1. Lensa 

 Lensa pada lampu belakang menggunakan sejenis plastik dan biasanya 

berwarna merah. 
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2. Bodi dan reflektor 

 Bodi dan reflektor pada lampu belakang dibungkus plastik atau dibalut 

campuran plastik (alloy). 

3. Penyangga lampu 

 Penyangga lampu ini berfungsi untuk menyangga dan menempatkan lampu 

dalam bodi. Penyangga ini dibungkus plastik dan mempunyai pegas kontak 

serta terminal tegangan rendah atau kabel. 

4. Lampu 

 Lampu yang digunakan pada lampu belakang biasanya adalah lampu dengan 

dua buah filamen yang merupakan gabungan antara lampu belakang dengan 

lampu rem. Lampu belakang memiliki daya 

 Secara umum dua lampu belakang digunakan untuk mengubah energi listrik 

menjadi sinar lampu dengan tingkat pencahayaan medium. Tiap unitnya 

mempunyai lensa, reflektor, bodi lampu, pemegang bolam, dan bolam. 

 
Gambar 17. Lampu Belakang 

(Photo Pribadi) 
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E. Jaringan Kabel 

  Jaringan kabel (wiring harness) adalah sekelompok kabel dan kawat yang 

masing-masing terisolasi dan berfungsi untuk menghubungkan komponen-komponen 

kelistrikan dan melindungi sirkuit kelistrikan. Wiring harness terdiri dari: 

1. Kawat dan kabel 

   Ada 3 macam yang utama, kawat dan kabel-kabel yang digunakan pada 

kendaraan, yaitu: 

 a. Kawat tegangan rendah 

 b. Kawat tegangan tinggi (pada sistem kelistrikan mesin) 

 c. Kabel-kabel 

   Ukuran kabel pada sirkuit kelistrikan yang digunakan ditentukan oleh: 

 a. Besarnya arus yang lewat. 

 b. Panjang dari suatu sirkuit kelistrikan. 

 c. Penurunan tegangan yang diijinkan. 

2. Komponen-komponen penghubung 

   Wiring harness dibagi dalam beberapa bagian untuk memudahkan 

pemasangan pada kendaraan. Oleh sebab itu pada wiring harness dibutuhkan 

komponen penghubung. Komponen penghubung terdiri dari: 

 a. Junction block dan relay block 

    Junction block (J/B) dan relay block (R/B) adalah suatu kotak (block) 

tempat pengelompokan konektor untuk sirkuit kelistrikan. Perbedaannya 

adalah pada junction block terdapat PCB (Printed Circuit Board) atau papan 

cetakan sirkuit. Sedangkan pada relay block terdapat relay, sekring (fuse), 

dan circuit breaker. 
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 b. Konektor 

    Konektor berfungsi untuk menghubungkan dua jaringan kabel atau 

jaringan kabel dengan komponen. Konektor dibagi menjadi dua, yaitu 

konektor jantan (male) dan betina (female). 

 c. Baut massa 

    Baut massa berfungsi untuk menghubungkan jaringan kael ke body 

kendaraan (massa). 

3. Komponen-komponen pelindung sirkuit 

   Komponen pelindung sirkuit berfungsi untuk mencegah rusaknya 

komponen-komponen kelistrikan akibat arus yang berlebihan. Komponen 

pelindung sirkuit terdiri dari: 

 a. Sekering 

 b. Fusible link 

 c. Circuit breaker 

 
Gambar 18. Jaringan Kabel (Wiring Harness) pada Kendaraan 

(Training Center Astra International, 1998: 5) 
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BAB III 

MEKANISME LAMPU KEPALA PADA ISUZU 

PANTHER HI-GRADE 

 

  Setiap komponen sistem kelistrikan bodi pada mobil Isuzu Panther Hi-

Grade mempunyai peran yang sangat penting bagi pengendara, yaitu untuk 

keamanan dan kenyamanan berkendara di jalan. Salah satu bagian dari komponen 

kelistrikan bodi tersebut di antaranya adalah sistem lampu kepala atau headlight. 

  Sistem lampu kepala dalam pemakaiannya selalu difungsikan terus 

menerus yang menyebabkan kemampuan dan kualitas komponen mengalami 

penurunan sehingga dibutuhkan adanya pemeriksaan, analisis, perawatan, dan 

perbaikan. Troubleshooting pada sistem lampu kepala juga perlu dilakukan ketika 

mengalami kerusakan komponen. Troubleshooting di sini di antaranya memuat 

berbagai gangguan, penyebab, dan cara mengatasinya. 

 

A. Komponen Lampu Kepala Isuzu Panther Hi-Grade 

  Sistem lampu kepala mempunyai beberapa komponen dan spesifikasi 

masing-masing di antaranya bola lampu, sekring, saklar dan baterai serta 

dilengkapi dengan komponen pendukung seperti circuit breaker dan relay. Letak 

komponen-komponen tersebut dapat dilihat pada gambar sebagai berikut: 
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Gambar 19. Letak Komponen-Komponen Sistem Lampu Kepala pada Isuzu 

Panther Hi-Grade 
(Isuzu Training Center, 2007: 1) 

 
  Komponen utama dan komponen pendukung lampu kepala pada Isuzu 

Panther Hi-Grade adalah sebagai berikut: 

1. Lampu besar 

   Sistem lampu kepala pada Isuzu Panther Hi-Grade menggunakan 2 

tipe lampu, yaitu: 
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a. Lampu Besar Tipe Sealed Beam 

 
Gambar 20. Lampu Besar Tipe Sealed Beam pada Isuzu Panther Hi-Grade 

(Photo Pribadi) 
 

     Pada lampu tipe sealed beam terdiri dari: 

1) Reflektor dan lensa berselubung bentuk parabola 

   Reflektor bola mempunyai permukaan aluminium yang sangat 

mengkilap. Secara umum lensanya dirancang menjadi satu blok dengan 

lampu jauh yang menyinari secara horizontal. 

2) Lampu pra fokus dengan dobel filamen 

   Filamen lampu jauh yang berada di tengah dan filamen lampu dekat 

yang berada di bawahnya. Lampu dimasukkan pada adaptor pada 

bagian belakang reflektor dan dinamakan dengan penyangga atau klip 

berpegas. 

b. Lampu Besar Tipe Semi-Sealed Beam 
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Gambar 21. Lampu Besar Tipe Semi-Sealed Beam pada Isuzu Panther Hi-Grade 

(Photo Pribadi) 
 

    Bola lampu pada semi-sealed beam terbagi menjadi 2 tipe, yaitu: 

  1) Bola lampu biasa 

 
Gambar 22. Bola Lampu Biasa 

(Photo Pribadi) 
 

  2) Bola lampu quartz halogen 

 
Gambar 23. Bola Lampu Quartz Halogen 

(Photo Pribadi) 
    Bola lampu tipe ini tidak boleh dipegang karena lemak atau 

garam yang terdapat pada tangan akan menempel pada lampu yang 

akan mengakibatkan umur lampu pendek. 
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   Bola lampu pada sistem lampu kepala mempunyai 2 jenis, yaitu: 

 a. Bola lampu berfilamen tunggal 

    Bola lampu berfilamen tunggal mempunyai bagian-bagian sebagai 

berikut: 

  1) Filamen 

   Filamen terbuat dari kawat tungset dan ditempatkan di dalam bola 

lampu. Posisi filamen ini ditopang oleh kawat yang menghubungkan 

tiap filamen sehingga dapat berhubungan satu sama lain. 

  2) Lampu yang mengandung gas 

   Bola lampu ini tahan terhadap udara dan diisi dengan gas, misalnya 

gas Nitrogen dan Argon. 

  3) Kontak dasar lampu 

   Kontak dasar lampu berguna sebagai tempat pemanasan. Kontak ini 

dipasang dalam gelas bola lampu dari bahan yang tahan air (bola yang 

mempunyai kontak tunggal dan hanya mempunyai satu kawat 

penyangga filamen terhadap bagian dasar). Kontak ini terdapat pada 

bagian ujung dasar dan dibuat dari material yang tahan air serta 

direkatkan pada kawat penyangga filamen. 

 

 b. Bola lampu berfilamen dobel 

    Bola lampu berfilamen dobel mempunyai konstruksi seperti bola 

lampu berfilamen tunggal tetapi terdapat beberapa perbedaan, yaitu: 

  1) Bola lampu berfilamen dobel 
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   Bola lampu ini mempunyai 2 buah filamen yaitu filamen yang berdaya 

rendah dan tinggi. Filamen yang berdaya rendah akan mempunyai 

ketahanan yang lebih tinggi dari pada filamen yang berdaya tinggi. 

Salah satu ujung filamen berhubungan dengan kontak yang sama dan 

ujung lainnya berhubungan dengan kontak yang setara. 

  2) Bola lampu berfilamen dobel mempunyai 3 kontak 

   Dua buah kontak pada bola lampu ini berada di bagian ujung dasar 

dan kontak yang lain berhubungan dengan bagian dasarnya. 

 

 Tabel 1. Spesifikasi bola lampu sistem lampu kepala pada Isuzu Panther Hi-
Grade 

Nama Lampu No. Bola 
Lampu 

Catu Daya 
V-W 

Jumlah 
Bola 

Lampu 

Warna 
Lensa Catatan 

Headlight H4 12-60/55 2 White Halogen 

R2 12-45/40 2 White  
Tail and stop light P21/ 5W 12-21/5 2 Red  

Clearance light W5W 12-5 2 White  

 Sumber: Isuzu Training Center, 2007: 5 

2. Lampu Jarak atau Lampu Kota 

 Lampu kecil pada bagian depan kendaraan disebut clearance light 

(lampu jarak) dan pada bagian belakang tail light (lampu belakang). Lampu 

kecil untuk dalam kota ini mempunyai fungsi yang sama dengan lampu 

belakang. Lampu ini sebagai isyarat adanya serta lebarnya dari sebuah 

kendaraan pada malam hari bagi kendaraan lain. Lampu ini menyala 

bersamaan dengan lampu belakang. 
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3. Lampu Belakang 

 Lampu kecil ini untuk memberi tanda adanya serta lebarnya dari 

sebuah kendaraan pada waktu malam hari bagi kendaraan lain, baik yang ada 

di depan maupun di belakang. Lampu-lampu tersebut untuk yang bagian 

depan disebut lampu jarak (clearence light) dan untuk bagian belakang 

disebut lampu belakang (tail light). Lampu ini ditempatkan di belakang dan 

berfungsi sebagai isyarat lebar sebuah kendaraan jika dilihat dari belakang. 

4. Saklar 

   Saklar atau switch berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan 

arus listrik pada sirkuit kelistrikan sehingga sistem penerangan dapat 

dihidupkan dan dimatikan sesuai dengan kebutuhan. Switch yang ada dalam 

suatu kendaraan umumnya menggunakan 1 atau 2 tipe, yaitu switch yang 

dioperasikan langsung oleh tangan dan switch yang dioperasikan oleh tekanan 

atau temperatur. 

   Saklar rangkaian sistem lampu kepala yang digunakan pada Isuzu 

Panther Hi-Grade adalah saklar tuas. 

 
Gambar 24. Saklar Tuas pada Isuzu Panther Hi-Grade 

(Isuzu Training Center, 2007: 3) 
 

   Sistem lampu kepala pada suatu mobil juga menggunakan switch 

khusus yang disebut dengan dimmer switch. Dimmer switch adalah saklar 
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peredup lampu yang berfungsi untuk mengurangi tegangan ke bola lampu. 

Saklar ini akan mengurangi arus yang mengalir melalui filamen dan pada 

gilirannya akan mengurangi temperatur, mengurangi penguapan tungsten, dan 

selanjutnya cukup meningkatkan masa bakti bola lampu. 

 
Gambar 25. Dimmer Switch 

(Batavia: 1) 
 

5. Sekering 

   Sekering merupakan bentuk perlindungan sirkuit yang paling umum 

digunakan di dalam sistem perkabelan kendaraan. Sekering adalah sebuah 

kawat atau lembaran logam tipis yang dibungkus di dalam rumah kaca atau 

plastik. Kabelnya dihubungkan seri dengan sirkuit yang dilindunginya. 

Sekering berfungsi sebagai pengaman komponen kelistrikan. Sekring dibuat 

sedemikian rupa sehingga mudah dalam memeriksa dan memasang serta 

melepasnya. Pada kedua ujungnya ditutup dengan logam, ketika kedua ujung 

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

meleleh. Jadi kekuatan timah tersebut diukur sesuai dengan kekuatan 

komponen listrik yang dibutuhkan. 

   Jika ada beban arus lebih di dalam suatu sirkuit, seperti hubungan 

singkat ke ground, kabel atau lembaran logam dirancang terbakar dan 

menghentikan aliran arus. Ini mencegah lonjakan arus yang tinggi mencapai 

dan merusak komponen-komponen lainnya di dalam sirkuit. 

   Sekering atau Fuse dibagi menjadi 2 tipe, yaitu: 



24 

 

 a. Sekering tipe Blade 

   Sekring tipe blade dikenal dengan tipa U yang lebih ringan dan mudah 

untuk menggantikannya. Nilai besarnya arus ditentukan oleh warna dari 

rumahnya. 

   Fuse blade mempunyai identifikasi sebagai berikut: 

 
Gambar 26. Sekering Tipe Blade 
(Isuzu Training Center, 2007: 3) 

 

  Tabel 2. Warna rumah sekring tipe blade dan besarnya arus 
Kapasitas 5A 7,5 A 10 A 15 A 20 A 25 A 30 A 

Warna Coklat 
kekuningan Coklat Merah Biru Kuning Tidak 

berwarna Hijau 

 

 b. Sekering tipe Cartridge (tabung) 

 Sekring tipe cartridge banyak digunakan karena pada tipe ini 

dirancang lebih kompak dengan menggunakan elemen metal dan rumah 

pelindung yang tembus pandang sehingga mempermudah dalam 

pengamatan. 
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Gambar 27. Sekering tipe Cartridge (tabung) 

(Isuzu Training Center, 2007: 3) 
 

 Tabel 3. Fuse untuk sistem lampu kepala pada Isuzu Panther Hi-Grade 

Fuse No. Capacity Indication on Lable 

E-2 10A H/Light LH 
E-3 10A H/Light RH 
E-10 10A Stop Light 
E-11 10A Tail Light 

 Sumber: Isuzu Training Center, 2007: 7 

 

6. 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. 

   Baterai dan lokasi beban bisa jadi mensyaratkan agar sebuah saklar 

ditempatkan pada jarak tertentu dari komponen. Hal ini berarti kabel yang 

lebih panjang dan penurunan tegangan yang lebih tinggi. Pemasangan relay 
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antara baterai dan beban mengurangi tegangan. Karena saklar mengontrol 

relay, arus melalui saklar dapat dikurangi. 

 
Gambar 28. Relay 

 

 Ada 2 tipe relay yaitu tipe dengan 3 terminal dan tipe dengan 4 

terminal. Apabila switch diputar ke ON arus mengalir melalui: 

1. Untuk tipe 3 terminal 

 B→(a)→coil→(b)→(s)→massa 

2. Untuk tipe 4 terminal 

 Terminal (s)→(a)→coil→(b)→(e)→massa 

 Akibat gaya magnet pada coil menarik plat (c) ke atas dan point tertutup 

untuk mengalir arus listrik. 

Tabel 4. Relay untuk sistem lampu kepala pada Isuzu Panther Hi-Grade 
 
No 

Engine Model 
4JA1-NA, 4JA1-L 

 X-5 Relay; Tail Light 
 X-10 Relay; Dimmer 
 X-11 Relay; Head Light 

Sumber: Isuzu Training Center, 2007: 7 

  Apabila dalam sirkuit lampu besar tidak menggunakan relay maka 

akan menyebabkan beberapa kesukaran sebagai berikut : 
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a. Sirkuit akan menjadi lebih panjang dan akan menyebabkan turunnya 

voltage. 

b. Diperlukan jaringan kabel yang lebih besar karena arus yang besar 

mengalir melaluinya. 

c. Arus listrik yang besar menyebabkan bunga api pada switch, dimana akan 

memperpendek umur switch dan menimbulkan bahaya saat mengendarai. 

 

 

Gambar 29. Lokasi Kotak Sekering dan Relay pada Isuzu Panther Hi-Grade 
(Isuzu Training Center, 2007: 6) 
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7. Konektor 

   Konektor atau yang sering disebut dengan soket digunakan untuk 

menghubungkan kelistrikan antara 2 jaringan kabel atau antara sebuah 

jaringan kabel dan sebuah komponen. Konektor diklasifikasikan dalam 

konektor laki-laki dan perempuan karena bentuknya berbeda. Semua 

connector dilihat dari ujung yang terbuka dengan pengunci di bagian atas. 

 

Gambar 30. Konektor 
(Isuzu Training Center, 2007: 3) 

 
8. Baterai 

   Baterai atau yang sering disebut “aki” bekerja dengan cara 

menggabungkan sel-sel secara seri satu dengan yang lain sehingga 

membentuk voltase yang diinginkan. Baterai sangat diperlukan dalam sistem 

penerangan sebab untuk menyalakan lampu-lampu dibutuhkan arus dan arus 

tersebut diperoleh dari baterai. Oleh sebab itu keadaan baterai harus selalu 

diperiksa (baterai dalam keadaan baik atau tidak). Apabila baterai tipe basah, 

maka keadaan air yang ada di dalamnya harus selalu dikontrol dan selalu 

menambah air accu jika sudah mulai berkurang. 
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Gambar 31. Baterai 
(Photo Pribadi) 

 

9. Junction block dan relay block 

   Junction block (J/B) dan relay block (R/B) adalah suatu kotak (block) 

tempat pengelompokan konektor untuk sirkuit kelistrikan. Perbedaannya 

adalah pada junction block terdapat PCB (Printed Circuit Board) atau papan 

cetakan sirkuit. Sedangkan pada relay block terdapat relay, sekring (fuse), dan 

circuit breaker. 

 

Gambar 32. Junction block dan relay block 
(Isuzu Training Center, 2007: 2) 

 

10. Circuit Breaker  

   Circuit breaker adalah komponen pelindung yang didesain untuk 

membuka saat arus yang berlebihan melewatinya. Circuit breaker untuk 
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melindungi barang-barang kelistrikan pada rangkaian yang terbuka apabila 

arus melebihi rate kapasitas breaker. Apabila terjadi hubungan pendek atau 

kelebihan beban dalam rangkaian. Kelebihan arus akan membuka rangkaian 

antara terminal breaker tombol reset akan terpental keluar. Apabila rangkaian 

terbuka, tekan tombol reset untuk memulihkan rangkaian setelah diperbaiki. 

 

Gambar 33. Circuit Breaker 
(Isuzu Training Center, 2007: 4) 

 

B. Cara Kerja Sistem Lampu Kepala pada Isuzu Panther Hi-

Grade 

1. Cara Kerja Sistem Lampu Kepala Saat Low 
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Gambar 34. Cara Kerja Sistem Lampu Kepala Saat Low 
(Isuzu Training Center, 2007: 2) 
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 Cara Kerja: 

• Combination switch 

E (massa) berhubungan dengan HS dan TS 

HU berhubungan dengan LO. 

 

• Battery → fusible link → kumparan relay headlight → HS combination 

switch → E combination switch → massa. 

Kumparan relay headlight menjadi magnet menarik plat kontak. 

 

• Battery → fusible link → plat kontak relay headlight → fuse h/lamp rh → 

kumparan relay dimmer → HU combination switch → LO combination 

switch 

Kumparan relay dimmer tidak menjadi magnet. 

 

• Battery → fusible link → plat kontak relay headlight → fuse h/lamp rh → 

kumparan relay low → terminal 2 relay dimmer → plat kontak relay 

dimmer → massa. 

Kumparan relay low menjadi magnet menarik plat kontak. 

 

• Battery → fuse low → plat kontak relay low → filamen low headlight → 

massa. 

Lampu low menyala. 
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2. Cara Kerja Sistem Lampu Kepala Saat High 

 
Gambar 35. Cara Kerja Sistem Lampu Kepala Saat High 

(Isuzu Training Center, 2007: 4) 
 Cara Kerja: 

• Combination switch 
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E (massa) berhubungan dengan HS dan TS 

HU berhubungan dengan HI 

• Battery → fusible link → kumparan relay headlight → HS combination 

switch → E combination switch → massa. 

Kumparan relay headlight menjadi magnet menarik plat kontak. 

• Battery → fusible link → plat kontak relay headlight → fuse h/lamp rh → 

kumparan relay dimmer → HU combination switch → HI combination 

switch → massa. 

Kumparan relay dimmer menjadi magnet menarik plat kontak. 

• Battery → fusible link → plat kontak relay headlight → fuse h/lamp lh → 

kumparan relay high → terminal 3 relay dimmer → plat kontak relay 

dimmer → massa. 

Kumparan relay high menjadi magnet menarik plat kontak. 

• Battery → fuse high → plat kontak relay high → filamen high headlight 

→ massa. 

Lampu high menyala. 

• Battery → fuse high → kumparan relay balance → terminal 3 relay 

dimmer → plat kontak relay dimmer → massa. 

Kumparan relay balance menjadi magnet menarik plat kontak. 

• Battery → fuse high → plat kontak relay balance → headlight beam 

indicator light → massa. Maka lampu indikator menyala. 

3. Cara Kerja Sistem Lampu Kepala Saat Flash 
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Gambar 36. Cara Kerja Sistem Lampu Kepala Saat Flash 
(Isuzu Training Center, 2007: 6) 
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 Cara Kerja: 

• Combination switch 

PASS (massa) berhubungan dengan HS/HSI dan HU 

• Battery → fusible link → kumparan relay headlight → HS/HSI 

combination switch → PASS combination switch → massa. 

Kumparan relay headlight menjadi magnet menarik plat kontak 

• Battery → fusible link → plat kontak relay headlight → fuse h/lamp rh → 

kumparan relay dimmer → HU combination switch → PASS combination 

switch → massa. 

Kumparan relay dimmer menjadi magnet menarik plat kontak. 

• Battery → fusible link → plat kontak relay headlight → fuse h/lamp lh → 

kumparan relay high → terminal 3 relay dimmer → plat kontak relay 

dimmer → massa. 

Kumparan relay high menjadi magnet menarik plat kontak 

• Battery → fuse high → plat kontak relay high → filamen high headlight 

→ massa. 

Lampu high menyala 

• Battery → fuse high → kumparan relay balance → terminal 3 relay 

dimmer → plat kontak relay dimmer → massa. 

Kumparan relay balance menjadi magnet menarik plat kontak 

• Battery → fuse high → plat kontak relay balance → headlight beam 

indicator light → massa. 

Lampu indikator menyala 
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4. Cara Kerja Sistem Lampu Kota 

 
Gambar 37. Rangkaian Sistem Lampu Kota 

 Cara Kerja: 

Saat kunci kontak ON arus mengalir dari baterai melalui fusible link 

lalu relay diterminal 30 dan 85. dari terminal 85 arus melewati lilitan dan 

keluar diterminal 86 lalu menuju ke switch kontrol. Apabila switch kontrol 

ON maka lilitan relay menjadi magnet dan menarik kontak relay yang 

menghubungkan antar terminal 30 dan terminal 87 lalu arus dari baterai akan 

mengalir ke lampu kota, massa lampu kota dimassakan atau dihubungkan 

dengan negatif maka lampu kota menyala. 

 

C. Analisis dan Pembahasan 

 1. Alat 

    Peralatan yang digunakan dalam proses pengetesan sistem penerangan 

lampu kepala pada Isuzu Panther Hi-Grade adalah sebagai berikut: 
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  Tabel 5. Alat yang digunakan 

Alat Jumlah 

Tool kid 1 buah 

Multitester 1 buah 
 

 2. Objek Penelitian 

    Objek penelitian dalam proses pengetesan dan pengukuran arus 

pada sistem penerangan lampu kepala Isuzu Panther Hi-Grade adalah 

sebagai berikut: 

  Tabel 6. Objek penelitian 

Bahan Jumlah 

Mobil Isuzu Panther Hi-Grade 1 unit 
 

 3. Hasil Pengukuran 

  Berdasarkan pengukuran tegangan, daya, dan besar arus yang mengalir 

pada sistem lampu kepala pada Isuzu Panther Hi-Grade diperoleh hasil 

sebagai berikut: 

  a. Baterai 

     Tegangan baterai diukur dengan menggunakan multitester. Hasil 

pengukuran yang diperoleh adalah: 

• Tegangan = 12 Volt 

• Kuat arus = 80 Ampere 

  b. Bola lampu 

• Daya bola lampu besar = 100/ 90 Watt 

• Merk bola lampu = Philips 
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• Daya lampu jarak/ kota = 8 Watt 

• Daya lampu belakang = 6 Watt 

     Hasil pengukuran yang diperoleh adalah: 

   1) Tahanan bola lampu jarak dekat = 0,2 ohm 

   2) Tahanan bola lampu jarak jauh = 0,3 ohm 

   3) Tahanan bola lampu dimmer = 0,9 ohm 

  c. Sekering 

     Ukuran sekering yang digunakan pada sistem lampu kepala 

Isuzu Panther Hi-Grade adalah: 

• Lampu kepala = 10 Ampere 

• Lampu jarak/ kota = 10 Ampere 

 

 4. Perhitungan Arus pada Sistem Lampu Kepala 

   Perhitungan arus pada sistem lampu kepala menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

I = 
P 

V 
   Keterangan: 

   I  = Arus (Ampere) 

   P  = Daya (Watt) 

   V = Tegangan yang berasal dari baterai (Volt) 

    Perhitungan arus pada masing-masing bagian sistem lampu kepala 

Isuzu Panther Hi-Grade adalah: 

  a. Lampu Besar 
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     Diketahui: 

     Daya masing-masing lampu besar adalah 100 W dan jumlah lampu 

besar adalah 2 buah. 

     Saat lampu besar menyala, maka arus yang dihasilkan sebesar: 

      P = 2 x 100 W  = 200 W 

      I = P/V = 200W/12V = 16,67 A 

     Maka arus yang dihasilkan pada penggunaan lampu besar adalah 

16,67 A. 

  b. Lampu Jarak atau Lampu Kota 

     Diketahui: 

     Daya masing-masing lampu adalah 8W dan jumlah lampu yang 

ada pada lampu kota adalah 2 buah. 

     Saat lampu jarak/ kota menyala, maka arus yang dihasilkan 

sebesar: 

     P = 2 x 8 W = 16 W 

     I = P/V = 16W/12V = 1,33 A 

     Maka arus yang dihasilkan adalah 1,33 A. 

  c. Lampu Belakang 

     Diketahui: 

     Daya masing-masing lampu adalah 6W dan jumlah lampu yang ada 

pada lampu belakang adalah 2 buah. 

     Saat lampu belakang menyala, maka arus yang dihasilkan sebesar: 

       P = 2 x 6W = 12 W 
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       I = P/V = 12W/12V = 1 A 

     Maka arus yang dihasilkan adalah 1 A. 

 

   Total daya dari seluruh komponen di atas adalah : 

  Lampu besar  : 2 x 100 = 200  Watt 

  Lampu jarak/ kota : 2 x 8 = 16 Watt 

  Lampu belakang : 2 x 6 = 12 Watt + 

         Total = 228 Watt 

   Kebutuhan arus pada lampu-lampu yang ada adalah:  

     I  = P/V  

      = 228/12  

      = 19 A  

     Jika semua lampu menyala secara bersamaan maka akan memerlukan 

arus sebesar 19 A. Maka kemampuan alternator masih mampu untuk 

menghidupkan seluruh lampu-lampu yang ada, karena kemampuan 

alternator adalah 12 Volt 80 A. Sedangkan arus yang diperlukan adalah 

hanya sekitar  19 A. 

 

D. Perawatan dan Troubleshooting pada Lampu Kepala 

1. Perawatan pada Lampu Kepala 

   Perawatan pada sistem kelistrikan bodi terbagi atas perawatan 

prefentif dan perawatan kuratif. 

 a. Perawatan Prefentif 
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   Perawatan prefentif merupakan perawatan yang dilakukan sebelum 

terjadi kerusakan. Dengan kata lain, perawatan prefentif dilakukan untuk 

mencegah terjadinya kerusakan pada suatu kendaraan. Perawatan prefentif 

yang sering dilakukan antara lain : 

1) Jangan menggunakan arus yang melebihi beban standar. 

2) Cek air accu setiap dua minggu sekali, bila kurang maka tambahkan. 

3) Cek kekencangan terminal positif dan negatif baterai, bila kendor 

kencangkan. 

 b. Perawatan Kuratif 

   Perawatan kuratif merupakan perawatan yang dilakukan setelah 

terjadi kerusakan (perbaikan). Perawatan kuratif yang dapat dilakukan 

pada sistem lampu kepala adalah: 

1) Lampu besar tidak menyala, yang perlu diatasi adalah : 

a) Cek filamen bola lampu kemungkinan putus dengan bola lampu 

yang baru. 

b) Kemungkinan sekeringnya putus. Jika putus ganti sekering yang 

baru. Jika ternyata sekering bagus maka perlu dicek ulang lagi. 

c) Cek relay lampu besar, yaitu dengan menggunakan multitester. Cara 

mengeceknya adalah terminal 85 akan berhubungan dengan terminal 

86 dan terminal 30 dengan 87 tidak berhubungan. Bila terminal85 

dengan 86 dialiri arus maka terminal 30 akan berhubungan dengan 

terminal 87. jika rusak maka ganti relay yang baru, jika relay bagus 

maka perlu cek ulang. 
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d) Konektor kemungkinan longgar, jika longgar kencangkan konektor. 

e) Kemungkinan switch kontrol dan ada sirkuit yang terbuka maka 

perbaiki, bila switch kontrol rusak maka ganti switch kontrol dengan 

yang baru.  

2) Lampu kota tidak menyala, hal yang perlu di cek sama seperti yang 

dilakukan pada pengecekan lampu besar. 

2. Troubleshooting pada Lampu Kepala 

   Troubleshooting pada sistem lampu kepala meliputi: 

a. Semua Lampu Mati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 38. Alur Pemeriksaan Saat Semua Lampu Mati 

  

 Beberapa komponen yang harus diperiksa : 

Periksa tegangan baterai Periksa sistem pengisian

Periksa kabel tegangan baterai

Periksa fusible link

Periksa konektor 

Periksa wiring harness

Ganti baterai 

Perbaiki atau ganti 

Perbaiki atau ganti 

baik

baik

baik

baik

baik

tidak baik

tidak baik

tidak baik
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1) Periksa tegangan baterai apabila baterai lemah maka cek sistem 

pengisian, bila sistem pengisian tidak baik maka ganti baterai atau isi 

ulang air accu pada baterai 

2) Periksa kabel pada tegangan positif baterai atau kabel massa dari 

pengencangan baut yang longgar, apabila longgar maka kencangkan. 

3) Periksa fusible link, kemungkinan longgar atau putus, apabila longgar 

maka kencangkan dan apabila putus diganti. 

4) Periksa tegangan pada konektor, kemungkinan ada sirkuit yang 

terbuka, cek dengan menggunakan multitester. Jika tidak ada tegangan 

di konektor berarti ada kabel yang putus. 

5) Apabila semua uraian di atas telah diperiksa tapi lampu masih mati 

dapat kita simpulkan bahwa kerusakan terjadi karena pemasangan 

wiring harness yang salah. 

 b. Lampu Besar Mati 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 39. Alur Pemeriksaan Saat Lampu Besar Mati 

Periksa fusible link ganti

Periksa relay lampu besar

Periksa konektor

Periksa swicth kontrol

Periksa wiring harness

Ganti 

Periksa atau ganti

Perbaiki 

baik

baik

baik

baik

tidak baik

tidak baik

tidak baik

tidak baik
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 Beberapa komponen yang perlu diperiksa : 

1) Periksa fusible link dari kemungkinan putus atau baut 

pengencangannya longgar. 

2) Periksa relay lampu besar dengan cara memassakan terminal 85 atau 

86 dan lampu harus menyala, apabila relay mati maka ganti. 

Sedangkan apabila relay hidup tapi lampu masih mati maka coba 

periksa dari kabel massa lampu. 

3) Periksa pada konektornya dari kemungkinan longgar atau rusak. 

4) Periksa switch kontrol untuk lampu besar dari kotoran atau ada sirkuit 

yang putus, bongkar lalu bersihkan dari kotoran. 

5) Apabila semua pengecekan sudah dilakukan dan hasilnaya semua 

dalam keadaan baik maka kerusakan ada kesalahan pemasangan pada 

wiring harness. 

 c. Lampu Besar Redup  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 40. Alur Pemeriksaan Saat Lampu Besar Redup 

Periksa baterai ganti

Periksa kabel tegangan

Periksa relay

Periksa ukuran lampu

Periksa  lampu dimswicth

perbaiki

ganti

Perbaiki 

baik

baik

baik

baik

tidak baik

tidak baik

tidak baik

tidak baik
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 Beberapa komponen yang harus diperiksa : 

1) Periksa keadaan dari baterai lemah atau rusak, apaila lemah periksa 

pengisian baterai. Bila tidak baik isi air accu atau ganti baterai yang 

baru. 

2) Periksa kabel tegangan dari positif baterai dan massa dari 

kelonggaran. 

3) Periksa relay lampu dari kerusakan, kemungkunan plat kontak relay 

yang menghubungkan arus dari terminal 30 ke terminal 87 sudah aus. 

Caranya dengan mengganti dengan relay yang baru. 

4) Periksa kabel massa dari lampu itu sendiri. 

5) Periksa dudukan lampu dari keausan atau kelonggaran, jika dudukan 

lampu longgar (reflektor yang kendor) betulkan dan keraskan. 

6) Periksa switch lampu dim. 

 d. Lampu Kota Mati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 41. Alur Pemeriksaan Saat Lampu Kota Mati 

Periksa fusible link ganti

Periksa relay lampu

Periksa konektor

Periksa kontrolswicth 

Periksa wiring harness

perbaiki

perbaiki

Perbaiki 

baik

baik

baik

baik

tidak baik

tidak baik

tidak baik

tidak baik
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 Beberapa komponen yang perlu diperiksa : 

1) Periksa fusible link dari kemungkinan putus atau baut pengencangnya 

longgar. 

2) Periksa relay lampu kota dengan cara memassakan terminal 85 atau 

86 dan lampu harus menyala. Apabila relay mati maka ganti, 

sedangkan bila relay hidup tapi lampu masih mati, maka coba periksa 

dari kabel massa lampu. 

3) Periksa pada konektornya dari kemungkinan longgar atau rusak. Maka 

perbaiki atau ganti. 

4) Periksa switch kontrol untuk lampu kota dari kotoran atau ada sirkuit 

yang putus, bongkar lalu bersihkan dari kotoran. 

5) Apabila semua pengecekan sudah dilakukandan hasilnya semua dalam 

keadaan baik, maka kerusakan asa pada pemasangan wiring harness 

yang salah. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

1. Komponen lampu kepala pada Isuzu Panther Hi-Grade meliputi bola lampu 

besar, lampu jarak atau lampu kota, lampu belakang, saklar (switch), 

sekering, baterai, serta mempunyai komponen pendukung seperti circuit 

breaker dan relay. 

2. Cara kerja sistem lampu kepala pada Isuzu Panther Hi-Grade ada 3 yaitu saat 

low, saat high, dan pada saat flash. 

3. Pengukuran tegangan dan daya, serta perhitungan kuat arus pada Isuzu 

Panther Hi-Grade diperoleh hasil sebagai berikut: 

a. Tegangan baterai adalah 12 Volt dan besar kuat arusnya adalah 80 

Ampere. 

b. Daya bola lampu yang digunakan adalah 100/ 90 Watt. 

c. Kuat arus pada sekering untuk lampu kepala dan lampu jarak atau lampu 

kota adalah 10 Ampere. 

d. Tahanan lampu jarak dekat adalah 0,2 ohm, lampu jarak jauh adalah 0,3 

ohm, dan lampu dimmer adalah 0,9 ohm. 

e. Perhitungan arus pada sistem lampu kepala menggunakan rumus I = P/V, 

dengan keterangan, I = Arus (Ampere); P = Daya (Watt); dan V =  
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Tegangan yang berasal dari baterai (Volt). Daya setiap komponen sistem 

lampu kepala adalah 100W untuk lampu besar dengan besar arus 16,67A; 

8W untuk lampu jarak atau lampu kota dengan besar arus 1,33 A; 6W 

untuk lampu belakang dengan besar arus 1A; dan 6W untuk lampu rem 

dengan besar arus 1A. Jadi, arus yang dibutuhkan ketika semua lampu 

menyala adalah 19 A. 

4. Perawatan yang dilakukan terhadap lampu kepala pada Isuzu Panther Hi-

Grade meliputi 2 perawatan, yaitu perawatan prefentif dan kuratif. Sedangkan 

troubleshooting yang perlu dilakukan ketika lampu kepala mengalami 

kerusakan adalah pemeriksaan pada saat semua lampu mati, saat lampu besar 

mati, saat lampu besar redup, dan saat lampu kota mati. 

 

B. Saran 

1. Mengenal lebih dalam tentang komponen-komponen yang terdapat pada 

mobil khususnya pada sistem penerangan luar yaitu lampu kepala. 

2. Analisa setiap kerusakan yang terjadi pada komponen mobil khususnya pada 

sistem lampu kepala sehingga kerusakan yang terjadi dapat segera diketahui 

dan dapat dilakukan troubleshooting yang tepat. 

3. Perawatan bagian kendaraan khususnya pada lampu kepala secara rutin dan 

berkala sangatlah penting untuk menjaga kondisi komponen-komponen yang 

terdapat pada kelistrikan bodi. 
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4. Dalam pemeliharaan dan perawatan sistem penerangan yang ada gunakanlah 

selalu standarisasi rangkaian penempatan yang ada dengan benar dan lakukan 

pekerjaan service dengan teliti. 

5. Pengecekan baterai seharusnya dilakukan secara rutin, dengan melakukan 

pengecekan tinggi air (harus diantara upper dan lower) serta pengecekan pada 

elektrodanya. 

6. Kwalitas produk harus terjamin dengan melakukan penggantian suku cadang 

yang asli dari merk kendaraan bersangkutan. 
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Lampiran 2. Dokumentasi Kegiatan 

 

Foto 1. Mobil Isuzu Panther Hi-Grade (Tampak Depan) 

 

Foto 2. Mobil Isuzu Panther Hi-Grade (Tampak Belakang) 
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Foto 3. Lampu Kepala Isuzu Panther Hi-Grade 

 
 
 
 

 
Foto 4. Lampu Belakang Isuzu Panther Hi-Grade 

 
 
 
 
 
 
 



55 

 

 
Foto 5. Pengukuran Tegangan Baterai 
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Foto 6. Pengukuran Daya Bola Lampu 
 


