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ABSTRAK 
 
 
Gesit Ari Nugroho, 2006, Sistem Power Window pada Suzuki Baleno, Proyek 
Akhir, Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang.  
 

Proyek Akhir ini dimaksudkan untuk memberikan suatu fasilitas 
penunjang yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa dengan tujuan untuk 
menganalisis komponen, cara kerja dan trouble shooting sistem power window. 

Sistem Power Window adalah rangkaian dari elektrikal bodi yang 
berfungsi untuk membuka dan menutup jendela secara otomatis dengan 
menggunakan switch, motor power window berputar ketika switch power window 
ditekan. Perputaran power window akan berubah naik dan turun melalui regulator 
jendela untuk membuka atau menutup jendela. 

Komponen dari sistem power window meliputi power window main 
switch, switch power  window, relay power window, regulator power window, 
motor power window. Jenis motor yang digunakan pada power window adalah 
jenis motor DC magnet permanen. 

Pembuatan stand sistem power window dengan menggunakan komponen 
milik Suzuki Baleno. Semua komponen dirakit dan dihidupkan sehingga dapat 
berfungsi dengan baik. Sebagai pengganti bodi mobil, dibuatkan meja sebagai 
stand sehingga pintu dapat terpasang menyerupai bentuk asli. Hasil uji coba yang 
telah dilakukan dapat diketahui bahwa Proyek Akhir ini dapat berfungsi dengan 
baik. 
 



 iii

HALAMAN PEGESAHAN 

Laporan Proyek Akhir ini telah dipersembahkan dihadapan sidang penguji 

proyek Akhir Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. 

Pada Hari : 

Tanggal : 

 

Pembimbing    Penguji I 

 

 
Hadromi, S.Pd, MT Hadromi, S.Pd, MT 
NIP. 132093201 NIP. 132093201 
   
 Penguji II 
 
 
 
  
 Drs. Pramono 
 NIP. 131474226 
 

Ketua Jurusan,    Ketua Program Studi 

 

Drs. Pramono    Drs. Wirawan S. MT 
NIP. 131474226    NIP. 131876223 
 
 
 

Mengetahui, 
Dekan Fakultas Teknik 

 

 

Prof. Dr. Soesanto 
NIP. 130875753 



 iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO 

 Don’t sweat the small stuf, It’s all small stuff. 

    (Ricard Carlson) 

 

 

 

 

PERSEMBAHAN 

1. Bapak dan Ibu yang saya hormati. 

2. Kakak serta Adikku tercinta. 

3. My soulmate. 

4. Teman-teman D3 paralel 2003. 

5. Pembaca yang budiman. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 v

KATA PENGANTAR 

 

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan 

Proyek Akhir dan Laporan Proyek Akhir dengan judul “ Sistem Power Window 

pada Suzuki Baleno “. 

Penyusun menyadari sepenuhnya dan keterbatasan yang dimiliki dalam 

penyajian laporan proyek akhir ini, oleh karena itu penulis ucapkan banyak terima 

kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan proyek akhir 

ini sampai selesai, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan 

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. 

2. Ketua Jurusan Teknik Mesin Universitas Negeri Semarang. 

3. Ketua Program Pendidikan Diploma 3 Teknik Mesin Fakultas Teknik 

Universitas Negeri Semarang. 

4. Hadromi, S.Pd. MT dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, 

arahan dan petunjuk dalam penyusunan Laporan Proyek Akhir ini. 

5. Drs. Widi Widayat, selaku Pembimbing Lapangan yang telah memberikan 

arahan serta bimbingan di lapangan. 

6. Andri Prasetyo dan M. Izmi Farisi rekan satu tim yang telah bekerjasama 

dalam menyelesaikan Proyeka Akhir ini. 

7. Teman-teman D3 Paralel 2003. 



 vi

8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan proyek akhir 

ini dari awal sampai akhir. 

Semoga bantuan serta jasa yang telah diberikan tersebut mendapat 

imbalan dari Allah SWT. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih 

jauh dari sempurna meskipun segenap kemampuan telah penulis curahkan dalam 

penyusunan laporan ini. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat 

diharapkan demi menambah wawasan penulis. Akhir kata penulis berharap 

semoga laporan ini dapat bermanfat bagi pembaca.  

 

 

 

Semarang,  juni 2006 

 

 

Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 



 vii

DAFTAR ISI 

 

Halaman 

HALAMAN JUDUL........................................................................................  i 

ABSTRAK .......................................................................................................  ii 

HALAMAN PENGESAHAN..........................................................................  iii 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ...................................................................  iv 

KATA PENGANTAR .....................................................................................  v 

DAFTAR ISI....................................................................................................  vii 

DAFTAR GAMBAR .......................................................................................  ix 

DAFTAR LAMPIRAN....................................................................................  xii 

BAB I. PENDAHULUAN............................................................................  1 

A. Latar Belakang ...........................................................................   1 

B. Permasalahan..............................................................................  3 

C. Tujuan dan Manfaat ...................................................................  3 

D. Sistematika Penulisan.................................................................  4 

E. Metode Pengumpulan Data ........................................................  5 

BAB II.  SISTEM POWER WINDOW PADA SUZUKI BALENO..............  6 

A. Dasar Teori .................................................................................  6 

1. Motor DC .............................................................................   7 

2. Konstruksi Motor DC...........................................................  9 

3. Prinsip Kerja Motor DC.......................................................  10 

 



 viii

B. Sistem Power Window Pada Suzuki Baleno..............................  13 

1. Komponen Sistem Power Window ......................................  14 

2. Cara Kerja Sistem Power Window ......................................  19 

BAB III. PENUTUP ........................................................................................  36 

A. Simpulan.....................................................................................  36 

B. Saran...........................................................................................  36 

DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................  37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ix

DAFTAR GAMBAR 

 

     Halaman 

Gambar 1. Konstruksi stator motor DC..................................................  9 

Gambar 2. Rotor atau jangkar motor DC................................................  9 

Gambar 3. Komutator motor DC ............................................................  10 

Gambar 4. Brush (sikat) da pemegangnya..............................................  10 

Gambar 5. Prinsip motor.........................................................................  12 

Gambar 6. Operasi motor DC magnet permanen ...................................  13 

Gambar 7. Sistem power window...........................................................  14 

Gambar 8. Power window main switch ..................................................  15 

Gambar 9. Switch power window ..........................................................  15 

Gambar 10. Regulator power window....................................................  16 

Gambar 11. Motor power window..........................................................  16 

Gambar 12. Relay power window ..........................................................  17 

Gambar 13. Fuse power window ............................................................  18 

Gambar 14. Circuit breker ......................................................................  18 

Gambar 15. Motor operation sensor dan glass position  

detecting sensor....................................................................  19 

Gambar 16. Cara kerja power window menaikkan kaca kanan 

 depan (driver)  secara otomatis ...........................................  20 

Gambar 17. Cara kerja power window menurunkan kaca kanan  

depan (driver) secara otomatis .............................................  21 

 



 x

Gambar 18. Cara kerja power window saat menaikkan kaca kanan 

 depan (Driver) .....................................................................  22 

Gambar 19. Cara kerja power window saat menurunkan kaca kanan 

 depan  (Driver) ....................................................................  23 

Gambar 20. Cara kerja power window saat menaikkan kaca kiri 

depan (Assistant)..................................................................  24 

Gambar 21. Cara kerja power window saat menurunkan kaca kiri 

depan (Assistant)..................................................................  25 

Gambar 22. Cara kerja power window saat menaikkan kaca kiri 

belakang (Rear LH)..............................................................  26 

Gambar 23. Cara kerja power window saat menurunkan kaca kiri 

belakang (Rear LH)..............................................................  27 

Gambar 24. Cara kerja power window saat menaikkan kaca kanan 

belakang (Rear RH) .............................................................  28 

Gambar 25. Cara kerja power window saat menurunkan kaca kanan 

belakang (Rear RH) .............................................................  29 

Gambar 26. Cara kerja power window saat menaikkan kaca kiri 

depan (Assistant)..................................................................  30 

Gambar 27. Cara kerja power window saat menurunkan kaca kiri 

depan (Assistant)..................................................................  31 

Gambar 28. Cara kerja power window saat menaikkan kaca kanan 

belakang (Rear RH) .............................................................  32 

Gambar 29. Cara kerja power window saat menurunkan kaca kanan 

belakang (Rear RH) .............................................................  33 

Gambar 30. Cara kerja power window saat menaikkan kaca kiri 

belakang (Rear LH)..............................................................  34 

 



 xi

Gambar 31. Cara kerja power window saat menaikkan kaca kiri 

depan (Rear LH)...................................................................  35 



 xii

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Surat Penetapan Dosen Pembimbing Tugas Akhir. 

Lampiran 2. Surat Tugas Dosen Pembimbing 

Lampiran 3. Surat Selesai Bimbingan Tugas Akhir 

Lampiran 4. Surat Selesai Revisi Tugas Akhir 

Lampiran 5. Surat Keterangan Selesai Alat 

Lampiran 6. Foto Stand Power Window 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 xiii

 
 



 1

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Seiring majunya teknologi di era sekarang ini yang sangat cepat dan 

pesat dalam hal ilmu pengetahuan dan informasi menuntut terciptanya Sumber 

Daya Manusia (SDM) yang tinggi agar dapat menciptakan serta memajukan 

ilmu pengetahuan dan teknologi guna kesejahteraan manusia. 

Sumber daya manusia yang rendah menjadi penyebab utama 

ketertinggalan teknologi. Untuk meningkatkan SDM maka pemerintah 

membuka jalur-jalur pendidikan. Meningkatnya mutu pendidikan yang 

disesuaikan dengan laju teknologi diharapkan dapat tercapai keahlian dan 

keterampilan sebagai komponen yang vital, seperti halnya pembuatan media 

alat peraga, diharapkan dapat membantu dan memperlancar perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi serta dapat meningkatkan kualitas dan 

produktivitas kerja dimasa depan. 

Keterbatasan akan peralatan juga menjadi salah satu penghambat 

berkembangnya IPTEK. Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas 

Negeri Semarang masih kurang akan peralatan praktik untuk mata kuliah 

kelistrikan otomotif. Media peraga kelistrikan otomotif diharapkan dapat 

membantu mahasiswa dalam mengetahui kondisi sebenarnya tentang suatu 

sistem, sehingga mahasiswa dapat menyesuaikan keadaan yang sebenarnya 
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terjadi dilapangan. Media peraga ini berupa suatu sistem yang terdapat pada 

sebuah kendaraan yaitu Elektrikal Bodi. 

Sekarang ini perkembagan dari IPTEK dalam bidang  otomotif, 

perkembangannya lebih cenderung pada aspek keamanan, kenyamanan dan 

ramah lingkungan. Hal tersebut dapat kita jumpai pada kendaraan model 

sekarang yang dalam pengoperaiannya lebih mudah, misalnya untuk aspek 

kenyamanan. Mobil sekarang tidak hanya engine saja yang teknologinya 

sangat canggih, tetapi sudah ada penambahan atau dilengkapi dengan 

elektrikal bodi. Rangkaian dari elektrikal bodi ini terdiri dari motor listrik 

sebagai penggeraknya, apabila dialiri arus maka motor ini akan bekerja sesuai 

fungsinya. Contoh elektrikal bodi ini ada pada sistem power window, power 

door lock, mirror (spion), washer dan wiper, sun roof dan lain sebagainya. 

Dengan adanya penambahan rangkaian elektrikal bodi ini akan lebih 

mudah membantu kita dalam memberikan rasa nyaman dalam mengendarai 

kendaraan. Kita tidak lagi mengoperasikan suatu sistem secara manual 

melainkan secara elektrik, misalnya dalam pengoperasian power window kita 

hanya menekan saklar atau switch untuk menurunkan atau menaikkan kaca 

mobil sesuai dengan keinginan kita, pada sistem door lock kita hanya 

menekan remote untuk mengunci pintu mobil, dan pada mirror (spion) kita 

juga hanya menekan saklar atau switch untuk menggerakkan kaca spion 

keatas, kebawah, kesamping kanan dan kiri. 

Tugas Proyek Akhir ini dimaksudkan untuk memberikan suatu 

fasilitas penunjang yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa dalam 
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mempraktikkan dan mengamati secara langsung fenomena pada kelistrikan 

bodi yaitu power window, power door lock dan mirror (spion) pada suatu 

mobil. Atas dasar uraian-uraian diatas maka penulis tertarik untuk 

mengangkat judul “ SISTEM POWER WINDOW PADA SUZUKI 

BALENO “. 

B. Permasalahan 

Permasalahan yang sering terjadi pada sistem power window banyak 

macamnya. Perlu dilakukan pembatasan masalah supaya tidak terjadi suatu 

kerancauan dalam mencari, menganalisa dan mengatasi permasalahan yang 

terjadi sebagai berikut : 

1. Komponen-komponen apa saja yang ada pada sistem power window 

Suzuki Baleno ? 

2. Bagaimana cara kerja sistem power window pada Suzuki Baleno ? 

C. Tujuan dan Manfaat 

1. Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penulisan Proyek Akhir ini 

adalah : 

a. Menjelaskan fungsi komponen-komponen sistem power window pada 

Suzuki Baleno. 

b. Menjelaskan cara kerja sistem power window pada Suzuki Baleno. 
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2. Manfaat 

Manfaat yang dapat diambil setelah melakukan analisis dan penulisan 

Proyek Akhir ini adalah : 

a. Menambah wawasan tentang elektrikal bodi yaitu sistem power 

window pada Suzuki Baleno.  

b. Dapat mengetahui komponen dan cara kerja sistem power window. 

c. Sebagai wahana praktikum bagi mahasiswa pada mata kuliah 

kelistrikan otomotif. 

d. Dapat dijadikan sebagai bahan refrensi dalam mengidentifikasi 

gangguan-gangguan dan cara perbaikan pada sistem power window. 

D. Sistematika Penulisan Proyek Akhir 

Sistematika penulisan proyek Akhir ini sebagai berikut : 

Bagian awal meliputi judul, halaman pengesahan, motto dan persembahan, 

kata pengantar, daftar isi, daftar gambar serta daftar lampiran. 

BAB I :  Pendahuluan 

Dalam bab ini memuat latar belakang, permasalahan, tujuan dan        

manfaat serta sistematika penulisan. 

BAB II : Landasan teori dan pembahasan yaitu mengkaji sistem power 

window dari fungsi komponen dan cara kerjanya.  

BAB III : Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran. 

Bagian akhir memuat daftar putaka dan lampiran. 
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E. Metode Pengumpulan Data 

Penyusunan laporan proyek akhir, penulis menggunakan beberapa 

metode pengumpulan data guna mendukung laporan proyek akhir ini, metode 

terebut antara lain : 

a. Metode Observasi  

Metode observasi yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan analisa 

langsung terhadap suatu sistem. 

b. Metode dokumentasi  

Metode dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dengan cara 

mengumpulkan data yang bergambar dari buku workshop manual. 

c. Metode Kepustakaan 

Metode kepustakaan yaitu metode pengumpulan data yang didasarkan 

pada literatur yang mendukung laporan ini. 
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BAB II 

SISTEM POWER WINDOW  PADA SUZUKI BALENO 

 

A. Dasar Teori 

Seiring dengan kemajuan jaman perkembagan dari IPTEK dalam 

bidang  otomotif, perkembangannya lebih cenderung pada aspek keamanan, 

kenyamanan dan ramah lingkungan. Hal tersebut dapat kita jumpai pada 

kendaraan model sekarang yaitu untuk aspek kenyamanan, dalam 

pengoperasian suatu sistem lebih cenderung pada otomatisasi. Sistem power 

window merupakan rangkaian dari elektrikal bodi yang berfungsi untuk 

membuka dan menutup jendela dengan menggunakan switch, motor power 

window berputar ketika switch power window ditekan. Perputaran power 

window akan berubah naik dan turun melalui regulator jendela untuk 

membuka atau menutup jendela. Jenis motor yang digunakan pada sistem 

power window adalah motor DC. 

Motor listrik menggunakan energi listrik dan energi magnet untuk 

menghasilkan energi mekanis. Operasi motor tergantung pada interaksi dua 

medan magnet. Secara sederhana dikatakan bahwa motor listrik bekerja 

dengan prinsip bahwa dua medan magnet dapat dibuat berinteraksi untuk 

menghasilkan gerakan. Tujuan motor adalah untuk menghasilkan gaya yang 

menggerakkan (torsi). 
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1. Motor DC  

Motor arus searah digunakan dimana kontrol torsi dan kecepatan 

dengan rentang yang lebar diperlukan untuk memenuhi kebutuhan 

aplikasi. Sifat dari motor DC  bila tenaga mekanik yang diperlukan cukup 

kecil maka motor  DC yang digunakan cukup kecil pula. Motor DC untuk 

tenaga kecil pada umumnya menggunakn magnet permanen sedangkan 

motor listrik arus searah yang dapat mengahasilkan tenaga mekanik besar 

menggunakan magnet listrik. Arah putaran motor DC magnet permanen 

ditentukan oleh arah arus yang mengalir pada kumparan jangkar. 

Pembalikan ujung-ujung jangkar tidak membalik arah putaran. Salah satu 

keistimewaan motor DC ini adalah kecepatannya dapat dikontrol dengan 

mudah. Kecepatan motor magnet permanen berbanding langsung dengan 

harga tegangan yang diberikan pada kumparan jangkar. Semakin besar 

tegangan jangkar, semakin tinggi kecepatan motor. Ada beberapa tipe 

motor DC yang berbeda-beda dalam metode penggunaannya antara lain : 

a. Motor DC jenis seri 

Motor DC jenis seri terdiri dari medan seri (diidentifikasikan 

dengan S1 dan S2) dibuat dari sedikit lilitan kawat besar yang 

dihubungkan seri dengan jangkar. Jenis motor DC ini mempunyai 

karakteristik torsi start dan kecepatan variabel yang tinggi, ini berarti 

bahwa motor dapat start atau dapat menggerakkan beban yang sangat 

berat, tetapi kecepatan akan bertambah kalau beban turun. 
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b. Motor DC jenis shunt 

Kumparan medan shunt (diidentifikasikan dengan F1 dan F2) 

dibuat dengan banyak lilitan kawat kecil, karena itu mempunyai 

tahanan yang tinggi. Motor shunt mempunyai rangkaian jangkar dan 

medan yang dihubungkan paralel yang memberikan kekuatan medan 

dan kecepatan motor yang sangat konstan. Untuk membalik motor DC 

shunt, adalah dengan membalik aliran arus pada medan shunt atau 

jangkar. 

c. Motor DC jenis compound 

Motor DC jenis ini menggunakan lilitan seri dan shunt. 

Hubungan dua lilitan ini menghasilkan karakterisrtik pada motor 

medan shunt dan motor medan seri. Kecepatan motor tersebut 

bervariasi lebih sedikit dibandingkan motor shunt, tetapi tidak 

sebanyak motor seri. Motor DC jenis compound juga mempunyai torsi 

starting yang agak besar, jauh lebih besar dibandingkan dengan motor 

shunt, tetapi sedikit lebih kecil dibandingkan motor seri. 

Keistimewaan gabungan ini membuat motor compound memberika 

variasi penggunaan yang luas. 

Biasanya  motor dipasang untuk mengerjakan pekerjaan tertentu yang 

memerlukan arah putaran yang tepat. Arah putaran motor DC tergantung 

pada arah medan dan arah aliran arus pada jangkar.  
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2. Konstruksi Motor DC 

a. Stator motor DC 

Fungsi stator sebagai bagian dari rangkaian magnetik, dan oleh 

karenanya mempunyai seperangkat kutub medan yang dipasangkan 

disebelah dalam stator.  

 

 

 

 

Gambar 1. Konstruksi stator motor DC 

b. Rotor atau Jangkar motor DC 

Fungsi dari rotor atau jangkar yaitu untuk merubah energi listrik 

menjadi energi mekanik dalam bentuk gerak putar. Rotor terdiri dari 

poros baja dimana tumpukan keping-keping inti yang berbentuk 

silinder dijepit. Pada inti terdapat alur-alur dimana lilitan rotor 

diletakkan. 

 

 

 

 

Gambar 2. Rotor atau jangkar motor DC 
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c. Komutator 

Konstruksi dari komutator terdiri dari lamel-lamel, antar lamel 

dengan lamel lainnya diisolasi dengan mica. 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Komutator 

d. Sikat (Brush) 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Brush dan pemegangnya 

 

3. Prinsip kerja Motor DC 

Berdasarkan pada prinsip kemagnetan, maka motor DC 

menggunakan prinsip kemagnetan diatas. Penghantar yang mengalirkan 

arus ditempatkan tegak lurus pada medan magnet, cenderung bergerak 

tegak lurus terhadap medan. Besarnya gaya yang didesakkan untuk 

menggerakkan berubah sebanding dengan kekuatan medan magnet, 
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besarnya arus yang mengalir pada penghantar, dan panjang penghantar. 

Untuk menentukan arah gerakan penghantar yang mengalirkan arus pada 

medan magnet, digunakan hukum tangan kanan motor (Gambar 5 (a) ).  

Ibu jari dan dua jari yang pertama dari tangan kanan disusun sehingga 

saling tegak lurus satu sama lain dengan menunjukkan arah garis gaya 

magnet dari medan, dan jari tengah menunjukkan arah arus yang mengalir 

(min ke plus) pada peghantar. Ibu jari akan menunjukkan arah gerakan 

penghantar, seperti diperlihatkan pada (Gambar 5 (b) ). Gambar terebut 

menggambarkan bagaimana torsi motor dihasilkan oleh kumparan yang 

membawa arus atau loop pada kawat yang ditempatkan pada medan 

magnet. Interaksi pada medan magnet menyebebkan pembengkokan garis 

gaya. Apabila garis cenderung lurus keluar, pembengkokan tersebut  

menyebabkan loop mengalami gerak putaran. Penghantar sebelah kiri 

ditekan kebawah dan penghantar sebelah kanan ditekan keatas, 

menyebabkan putaran jangkar berlawanan dengan arah putaran jarum jam. 
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Gambar 5. Prinsip motor 

Motor DC magnet permanen adalah motor yang fluks magnet 

utamanya dihasilkan oleh magnet permanen. Elektromagnetik digunakan 

untuk medan sekunder atau fluks jangkar. Gambar 6 menggambarkan 

operasi motor magnet permanen. Arus mengalir melalui kumparan jangkar 

dari sumber tegangan DC, menyebabkan jangkar beraksi sebagai magnet. 

Kutub jangkar ditarik kutub medan dari polaritas yang berbeda, 

menyebabkan jangkar berputar. Pada gambar 6 (a) jangkar berputar searah 

dengan putaran jarum jam. Apabila kutub jangkar segaris dengan kutub 

medan, sikat-sikat ada ada celah di komutator dan tidak ada arus mengalir 
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pada jangkar. Jadi, gaya tarik atau gaya tolak magnet berhenti, sepertui 

pada gambar 6 (b). Kemudian kelembaman membawa jangkar melewati 

titik netral. Komutator membalik arus jangkar ketika kutub yang tidak 

sama dari jangkar dan medan berhadapan satu sama lain, sehingga 

membalik polaritas medan jangkar. Kutub-kutub yang sama dari jangkar 

dan medan kemudian saling menolak, menyebabkakan jangkar berputar 

terus menerus seperti diperlihatkan pada gambar 6 (c). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Operasi motor DC magnet permanen 

B. Sistem Power Window pada Suzuki Baleno 

Sistem power window adalah sistem untuk membuka dan menutup 

jendela dengan menggunakan switch, motor power window berputar ketika 

switch power window ditekan. Perputaran power window akan berubah naik 

dan turun melalui regulator jendela untuk membuka atau menutup jendela.    
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Gambar 7. Sistem power window  

1. Komponen-komponen Power Window  

a. Saklar utama power window (Power window main switchI) 

Letak dari switch utama (master switch) power window ada 

pada pintu pengemudi. Switch utama power window  berfungsi 

sebagai : 

1) Switch utama power window mengontrol semua sistem dari power 

window.  
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2) Switch utama power window menggerakkan semua motor power 

window.   

3) Switch pengunci jendela (window lock switch) membuat proses 

menutup dan membuka jendela tidak terjadi kecuali pada jendela 

pengemudi. 

 

 

 

 

 

              Gambar 8. Power window main switch 

b. Switch power window 

Masing-masing switch power window berfungsi menggerakkan 

motor power window dari masing-masing jendela penumpang depan 

dan belakang. Letak dari switch power window ada pada masing-

masing pintu penumpang. 

 

 

 

 

Gambar 9. Switch power window 
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c. Regulator Jendela (window regulator) 

Window regulator berfungsi sebagai gerakan berputar dari motor 

power window adalah gerakan keatas dan kebawah untuk membuka 

dan menutup jendela. Tipe regulator jendela yang ada pada power 

window ada dua yaitu : 

1)  Tipe regulator jenis x-arm 

2)  Tipe regulator jenis kabel 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10.  Regulator power window 

 

d. Motor power window 

Motor ini bergerak kedepan dan kebelakang sesuai dengan 

pengoperasian switch. 
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Gambar 11. Motor power window 

Spesifikasi Motor Power Window dan Relay Power Window 

• Motor Power Window 

Rate voltage : DC 12 volt 

Operating Voltage Range : DC 10 – 16 volt 

Operating Temperature Range : - 300 C – (+) 800 C 

 (-220 F – (+) 1760 F 

Speed : 40 ± 5 rpm 

Load : 4 N.m 

Power Windoe Relay :  200mA (coil load) 

12 volt 10 A 

Seri : 4 Ra 003 510-08 

(Made in Jerman) 
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e. Relay power window 

Relay pada power window berfungsi sebagai pengaman dari 

switch.  

 

 

 

 

Gambar 12. Relay power window 

f. Fuse 

Fuse berfungsi sebagai pengaman dari kerusakan pada jaringan 

kelilistrikan. Apabila arus listrik yang mengalir lebih besar dari 

kapasitasnya maka logam fuse akan putus. 

 

 

 

 

 

Gambar 13. Fuse 

g. Circuit Braker 

Circuit braker fungsinya sama denagn fuse, pada fuse apabila ada arus 

yang mengalir melebihi kapasitasnya fuse akan putus sedangkan pada 

circuuit braker kontaknya akan membuka. 
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Gambar 14. Circuit braker 

h. Baterei 

Fungsi baterei sebagai sumber arus atau penyuplai arus kestiap 

sistem yang membutuhkan arus dalam pengopersiannya 

2. Cara Kerja Sistem Power Window 

Fungsi buka atau tutup otomatis sekali sentuh pada sisi pengemudi 

(driver): 

 Pada saat switch auto ditekan atau ditarik secara penuh dengan 

sekali sentuh maka motor power window akan berputar. Rangkaian waktu 

dalam IC akan menjaga kunci kontak pada posisi ON dalam waktu 

maksimal 10 detik, ketika sinyal otomatis UP dimasukkan maka motor 

power window pengemudi terus bergerak bahkan sampai switch 

dilepaskan. Rangkaian IC akan mendeteksi menutup atau membukanya 

jendela melalui glass position detecting sensor yaitu saat contac point 

lever memasuki daerah Dead zone yang menyebabkan glass detecting 

sensor berubah OFF dan door glass sampai ke posisi tertutup atau 
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membuka total. Momen power window akan naik dan motor berhenti. 

Tutup otomatis dapat berhenti dengan menekan tombol power window 

pengemudi (driver secara setengah terbuka). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 15. Motor operation sensor dan  

glass position detecting sensor 
Cara kerja buka atau tutup otomatis sekali sentuh (Driver): 

a. Menaikkan kaca kanan depan (driver) secara otomatis 

Pada saat kunci kontak ON dari switch power window pengemudi 

ditarik sepenuhnya sinyal otomatis Up dimasukkan ke IC dan 

menyebabkan transistor ON, relai Up ON – relai down massa. 

Rangkaian IC akan mendeteksi menutup atau membukanya jendela 

melalui glass position detecting sensor yaitu saat contac point lever 

memasuki daerah Dead zone yang menyebabkan glass detecting 

sensor berubah OFF dan door glass sampai ke posisi tertutup total. 

Momen power window akan naik dan motor berhenti. 
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Gambar 16. Menaikkan kaca kanan depan secara otomatis 

 

b. Menurunkan kaca kanan depan (driver) secara otomatis 

Pada saat kunci kontak ON dari switch power window pengemudi 

ditarik sepenuhnya sinyal otomatis down dimasukkan ke IC dan 

menyebabkan transistor ON, relai down ON – relai Up massa. 

Rangkaian IC akan mendeteksi membukanya jendela melalui glass 

position detecting sensor yaitu saat contac point lever memasuki 

daerah Dead zone yang menyebabkan glass detecting sensor berubah 

OFF dan door glass sampai ke posisi terbuka total. Momen power 

window akan naik dan motor berhenti. 
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Gambar 17. Menurunkan kaca kanan depan secara otomatis 

 Fungsi buka tutup power window secara manual : 

Apabila posisi switch utama power window dalam keadaan lock, 

maka semua pintu dari penumpang kacanya tidak dapat dioperasikan 

melalui masing- masing switch power window. 

Pengoperasian power window dari pintu pengemudi kanan depan 

(saklar utama power window). 

 Cara kerja buka tutup power window secara manual : 

a. Menaikkan kaca kanan depan (Driver) 

Saat kunci kontal “ON” Switch ditekan kearah point Up. Arus dari 

baterei mengalir – kumparan – massa maka kumparan menjadi magnet 

titik kontak akan tertarik dan relay menjadi ON. 

 Karena relay ON maka arah arus dari baterei – circuit breeker – relay 

power window – point Up – driver motor – massa.  Motor berputar 

menaikkan kaca jendela. 
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Gambar 18. Cara kerja Sistem power window saat menaikkan kaca 

kanan depan (Driver). 
 
 

c. Menurunkan kaca kanan depan (Driver). 

Kunci kontak “ON” , switch ditekan kearah Down. Karena relay 

power window ON, arus dari baterei – circuit breeker – relay power 

window – point down – driver motor – massa. Motor berputar 

menurunkan kaca jendela. 
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Gambar 19. Cara kerja Sistem power window saat menurunkan 
kaca kanan depan (Driver). 

 
 

d. Menaikkan kaca kiri depan (Assistant). 

Dioprasikan dari pintu depan kanan pengemudi (Saklar utama 

power window) dan posisi switc lock dalam keadaan lock.  

Kunci kontak “ON” , switch utama power window ditekan kearah 

point Up. Karena relay power window ON, arus dari baterei – circuit 

breeker – relay power window – point Up – assistant motor – massa. 

Maka motor berputar menaikkan kaca. 
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Gambar 20. Cara kerja Sistem power window saat menaikkan kaca 
kiri depan (Assistant). 

 
e. Menurunkan kaca kiri depan (Assistant) 

Kunci kontak “ON”, witch utama power window ditekan kearah 

down. Karena relay power window ON, arus mengalir dari baterei – 

circuit breeker – power window relay – point down – assistant motor – 

massa. Maka motor berputar menurunkan kaca. 
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Gambar 21. Cara kerja Sistem power window saat menurunkan kaca 
kiri depan (Assistant) 

 
f. Menaikkan kaca kiri belakang (Rear LH ) 

Dioprasikan dari pintu depan kanan pengemudi (Saklar utama 

power window) dan posisi switc lock dalam keadaan lock.  

Kunci kontak “ON” , switch utama power window ditekan kearah 

point Up. Karena relay power window ON, arus dari baterei – circuit 

breeker – relay power window – point Up – Rear LH motor – massa. 

Maka motor berputar menaikkan kaca. 
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Gambar 22. Cara kerja Sistem power window saat menaikkan kaca 
kiri belakang (Rear LH). 

 

g. Menurunkan kaca kiri belakang (Rear LH) 

Kunci kontak “ON”, witch utama power window ditekan kearah 

down. Karena relay power window ON, arus mengalir dari baterei – 

circuit breeker – power window relay – point down – Rear LH motor 

– massa. Maka motor berputar menurunkan kaca. 
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Gambar 23. Cara kerja Sistem power window saat menurunkan 
kaca kiri belakang (Rear LH). 

 

h. Menaikkan kaca kanan belakang (Rear RH) 

Dioprasikan dari pintu depan kanan pengemudi (Saklar utama 

power window) dan posisi switc lock dalam keadaan lock.  

Kunci kontak “ON” , switch utama power window ditekan kearah 

point Up. Karena relay power window ON, arus dari baterei – circuit 

breeker – relay power window – point Up – Rear RH motor – massa. 

Maka motor berputar menaikkan kaca 
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Gambar 24. Cara kerja Sistem power window saat menaikkan kaca 
kanan belakang (Rear RH). 

 

i. Menurunkan kaca kanan belakang (Rear RH) 

Kunci kontak “ON”, witch utama power window ditekan kearah 

down. Karena relay power window ON, arus mengalir dari baterei – 

circuit breeker – power window relay – point down – Rear RH motor 

– massa. Maka motor berputar menurunkan kaca. 
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Gambar 25. Cara kerja Sistem power window saat menurunkan 
kaca kanan belakang (Rear RH). 

 

Pengoperasian power window dari masing-masing pintu  switch power 

window dan posisi switch lock pada saklar utama power window dalam 

keadaan Unlock. 

a. Menaikkan kaca kiri depan (assistant) 

Kunci kontak “ON” , switch power window ditekan kearah point 

Up. Karena relay power window ON, arus dari baterei – circuit 

breeker – relay power window – lock swich – point Up switch power 
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window – Rear LH motor – massa. Maka motor berputar menaikkan 

kaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 26. Cara kerja Sistem power window saat menaikkan kaca 

kiri depan (Assistant). 
 

b. Menurunkan kaca kiri depan (Assistant) 

Kunci kontak “ON” , switch power window ditekan kearah point 

Down. Karena relay power window ON, arus dari baterei – circuit 

breeker – relay power window – lock swich – point Down switch 
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power window – Assistant motor – massa. Maka motor berputar 

menurunkan kaca. 

 

Gambar 27. Cara kerja Sistem power window saat menurunkan 
kaca kiri depan (Assistant). 

 

c. Menaikkan kaca kanan belakang (Rear RH) 

Kunci kontak “ON” , switch power window ditekan kearah point 

Up.. Karena relay power window ON, arus dari baterei – circuit 

breeker – relay power window – lock swich – point Up switch power 
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window – Rear RH motor – massa. Maka motor berputar menaikkan 

kaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 28. Cara kerja Sistem power window saat menaikkan kaca 

kanan belakang (Rear RH). 
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d. Menurunkan kaca kanan belakang (Rear RH) 

Kunci kontak “ON” , switch power window ditekan kearah point 

Down. Karena relay power window ON, arus dari baterei – circuit 

breeker – relay power window – lock swich – point Down switch 

power window – Rear RH motor – massa. Maka motor berputar 

menurunkan kaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Gambar 29. Cara kerja Sistem power window saat menurunkan 
kaca kanan belakang (Rear RH). 
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e. Menaikkan kaca kiri belakang (Rear LH) 

Kunci kontak “ON” , switch power window ditekan kearah point 

Up.. Karena relay power window ON, arus dari baterei – circuit 

breeker – relay power window – lock swich – point Up switch power 

window – Rear LH motor – massa. Maka motor berputar menaikkan 

kaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gambar 30. Cara kerja Sistem power window saat menaikkan kaca 
kiri belakang (Rear LH). 
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f. Menurunkan kaca kiri belakang (Rear LH) 

Kunci kontak “ON” , switch power window ditekan kearah point 

Down. Karena relay power window ON, arus dari baterei – circuit 

breeker – relay power window – lock swich – point Down switch 

power window – Rear LH motor – massa. Maka motor berputar 

menurunkan kaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Gambar 31. Cara kerja Sistem power window saat menurunkan 
kaca kiri belakang (Rear LH). 
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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari uraian diatas penulis dapat menarik kesimpulan antara lain : 

1. Pada sistem power window penggerak utamanya adalah motor lisrik. Jenis 

motor yang digunakan adalah motor DC seri magnet permanen. 

2. Ada dua jenis regulator yang digunakan pada sistem power window yaitu 

regulator jenis x-arm dan regulator jenis kabel. 

3. Pengoperasian power window sekali sentuh atau otomatis pada suzukii 

Baleno hanya ada pada pengemudi saja (driver) 

B. Saran 

Akhir dari laporan ini penulis ingin menyampaikan beberapa saran bagi 

pembaca serta pengguna kendaraan bermotor, tentang elektrikal bodi 

khususnya power window yaitu : 

1. Saat memasang motor power window terminal motor jangan sampai 

terbalik, apabila terbalik maka pengoperasian power windoe juga akan 

terbalik 

2. Jangan mengoperasikan motor dengan kondisi window regulator tidak 

terpasang, karena apabila dioperasikan tanpa beban menyebabkan 

komponen motor dapat terbakar. 

3. Hati-hati dalam mengoperasikan power window, tangan atau anggota 

badan lainnnya jangan sampai terjepit. 
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