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ABSTRAK 

 

Hadi Sholikhin, 2006, Analisis dan Trouble Shooting Kerja Motor Starter Tipe 
Reduksi Pada Mitsubishi L300 Diesel. Proyek Akhir. Teknik Mesin DIII Fakultas 
Teknik Universitas Negeri Semarang. 
 

Proyek Akhir merupakan mata kuliah yang wajib ditempuh dan salah satu 
syarat kelulusan mahasiswa.Tujuan dari Proyek Akhir agar mahasiswa dapat 
mengetahui prinsip kerja dan komponen-komponen motor starter, menganalisa 
dan melakukan perbaikan kerusakan yang terjadi pada motor starter. Manfaat 
yang diperoleh dari Proyek Akhir yaitu dapat mengetahui gangguan-gangguan 
yang terjadi pada motor starter dan menambah ilmu dan pengetahuan dibidang 
otomotif terutama motor starter. 

Motor starter merupakan suatu sistem yang dapat merubah energi listrik 
dari baterai menjadi energi mekanik berupa gerak putar untuk memutar poros 
engkol. Fungsi motor starter yang dikehendaki adalah dapat memutar mesin  
secukupnya untuk memperoleh putaran minimum dalam usaha memenuhi 
pembakaran. 

Analisis Dan Trouble shooting kerja motor starter pada Mitsubishi L300 
Diesel meliputi; spesifikasi,landasan teori,prinsip kerja motor starter,komponen-
komponen motor starter ,pembongkaran,pemeriksaan,pengetesan dan perakitan 
motor starter,analisis kerusakan dan cara mengatasinya. 

Sistem motor starter dapat berfungsi dengan baik apabila komponen-
komponen dari sistem motor starter tidak mengalami kerusakan.Kerusakan yang 
terjadi pada sistem motor starter harus diatasi sedini mungkin agar hal-hal yang 
tidak diinginkan tidak terjadi.   
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO 

1. Gunakan waktu dengan bijaksana, karena waktu tidak akan pernah mundur. 

2. Pengalaman merupakan guru terbaik yang pernah kita miliki. 

3. Banyak berlatih menjadikan diri kita sempurna. 

4. Jangan mengatakan tidak  bisa sebelum kita mencobanya . 

5. Usaha tanpa doa itu adalah sombong dan doa tanpa usaha itu adalah bohong  

 

 

 

PERSEMBAHAN 

1. Bapak dan Ibunda tercinta. 

2. Segenap keluarga besarku tercinta. 

3. Untuk Dewi Handayani istriku tercinta. 

4. Semua teman-teman D3 COMUNNITY tercinta. 

5. Pembaca yang budiman.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Mesin otomotif, baik mesin diesel maupun mesin bensin tidak dapat 

berputar dengan sendirinya, melainkan memerlukan suatu tenaga yang dapat 

menghidupkan mesin untuk pertama kali. Salah satu tenaga yang dibutuhkan 

untuk menghidupkan mesin adalah tenaga dengan sistem motor starter yang dapat 

merubah energi listrik dari baterai menjadi energi mekanik untuk memutar poros 

engkol dengan putaran dan momen yang cukup akan menghidupkan mesin. Jenis 

mesin ada dua yaitu mesin bensin dan mesin diesel. Mesin bensin memiliki 

volume silinder yang besar dan menghasilkan tekanan kompresi yang tinggi, 

sedangkan mesin diesel juga memiliki volume silinder yang lebih besar dibanding 

mesin bensin dan harus mampu menghasilkan tekanan kompresi yang tinggi 

sehinnga didapatkan momen yang besar untuk gerak awal memutar poros engkol. 

Pada mesin otomotif sistem stater merupakan salah satu pelengkap pada unit 

mesin yang sistem kerjanya menggunakan prinsip elektromagnet dimana kekuatan 

yang dihasilkan tergantung dari : kuatnya medan magnet, besar arus yang masuk 

penghantar, dan tahanan listrik yang dibutuhkan.  

  Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat banyak tipe motor 

stater yang saat ini digunakan diantaranya tipe konvensional, tipe reduksi, dan tipe 

planetary. Penggunaan motor pada unit mesin amat tergantung sekali dari 

mekanisme poros engkol dan kompresi yang dihasilkan. Untuk mesin diesel pada 

umumnya menggunakan motor stater tipe reduksi dengan alasan mampu 

 



 

menghasilkan momen yang besar dengan ukuran dan berat yang sama bila 

dibandingkan dengan tipe konvensional, disamping itu pada tipe reduksi arus 

yang masuk kedalam penghantar relatif lebih kecil dibanding tipe konvensional.. 

Keistimewaan dan kelebihan lain dari motor stater tipe reduksi motor mampu 

berkecapatan tinggi yang sangat kompak dengan beberapa roda gigi reduksi, 

sebuah pinion gear, sebuah stater clutch dan juga magnetic switch.  Komponen – 

komponen tersebut dirangkai menjadi satu dan mempunyai fungsi yang berbeda–

beda tetapi saling berhubungan antara yang satu dan yang lain, apabila salah satu 

dari bagian ada yang rusak, aus atau terbakar, maka kerja motor stater menjadi 

tidak normal. 

Permasalahan yang timbul pada motor stater khususnya mobil Mitsubishi 

L300 Diesel sangat komplek maka penulis ingin membahas lebih jauh tentang : 

1. Sistem starter tipe reduksi pada mesin Mitsubishi L300 Diesel. 

2. Kompoen-komponen dan prinsip kerja sistem starter pada Mesin Mitsubishi 

L300 Diesel. 

3. Analisa dan perawatan sistem starter pada Mesin  Mitsubishi L300 Diesel. 

 

B. Permasalahan 

Permasalahan yang diangkat dalam penulisan laporan Proyek Akhir dengan 

judul  “ Analisis Sistem Motor Starter Tipe Reduksi Pada Mesin  Mitsubishi L300 

Diesel ” adalah untuk mengetahui lebih dalam tentang : 

1. Sistem starter tipe reduksi pada Mesin  Mitsubishi L300 Diesel. 

2. Prinsip kerja dan komponen-komponen sistem starter pada Mesin Mitsubishi 

L300 Diesel. 



 

3. Analisis kerusakan dan perawatan sistem starter pada Mesin  Mitsubishi L300 

Diesel. 

 

C. Tujuan 

Tujuan dari pembahasan sistem starter pada Mesin  Mitsubishi L300 Diesel 

ini adalah : 

1. Mengetahui secara mendalam tentang sistem starter yang bekerja pada Mesin 

Mitsubishi L300 Diesel. 

2. Mengetahui prinsip kerja dan komponen-komponen yang bekerja pada Mesin 

Mitsubishi L300 Diesel. 

3. Dapat menganalisis dan melakukan perbaikan kerusakan-kerusakan yang 

terjadi pada sistem starter Mesin  Mitsubishi L300 Diesel. 

 

D. Manfaat 

Manfaat yang diperoleh dari pembahasan sistem starter ini adalah : 

1. Dapat menambah pengetahuan tentang analisis sistem starter pada Mesin  

Mitsubishi L300 Diesel. 

2. Sebagai sumber informasi bagi dunia otomotif tentang cara menganalisis 

kerusakan-kerusakan yang sering terjadi pada sistem starter Mesin Mitsubishi 

L300 Diesel. 

3. Dapat membantu mengatasi dan memperbaiki kerusakan-kerusakan yang 

timbul pada sistem sarter pada Mesin  Mitsubishi L300 Diesel. 

 



 

E. Metode Penulisan 

Untuk pengumpulan data, penulis memakai beberapa metode pengumpulan 

data, yaitu : 

1. Metode Observasi 

Yaitu metode pengumpula data dengan pengamatan secara langsung pada 

obyek yang akan dibahas. 

2. Metode Interview 

Yaitu metode pegumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab 

tentang permasalahan yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan tujuan 

penyelidikan. 

3. Metode Literatur 

Yaitu metode pengumpulan data dengan melalui bahan-bahan bacaan atau 

media cetak yang dapat dipertanggung jawabkan kebenaranya. 

 
 
F. Sistematika Penulisan  

Adapun sistematika laporan proyek akhir adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

 Berisi latar belakang, permasalahan, tujuan, manfaat, metode 

pengumpulan data dan sistematika laporan 

BAB II ANALISS SISTEM MOTOR STARTER TIPE REDUKSI PADA 

MITSUBISHI LANCER L300 SOLAR  

 Berisi spesifikasi, landasan teori, prinsip kerja, komponen-

komponen motor starter tipe reduksi pada Mitsubishi L300 solar, 

cara kerja dari motor starter tipe reduksi, pembongkaran 



 

pemeriksaan, dan perakitan motor starter, analisa kerusakan motor 

starter 

BAB III  PENUTUP 

 Berisi simpulan yang merupakan gambaran singkat laporan, 

sedangkan saran merupakan masukan yang diberikan penulis kepada 

objek proyek akhir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BAB II 

DISKRIPSI SISTEM KERJA MOTOR STARTER TIPE REDUKSI 

  

 
A. Spesifikasi  

Spesifikasi dari mesin Mitsubishi L300 Diesel adalah sebbagai berikut : 

1. Voltage polarity    :12 volt negative grounding dan antara terminal    

positif (+) dan negative (-) baterai tidak boleh  

terbalik.   

2. Starter type : reduction starter tanpa menggunakan idle gear. 

3. Output   : tegangan 12 volt dan daya sebesar 2,4 KW 

4. No load characteristic : tegangan sebesar 11 volt, membutuhkan arus 80    

ampere dan putaran yang diahasilkan sebesar 

3850 rpm. 

5. Magnetic switch  

operating voltage        : magnetic switch akan bekerja pada tegangan diatas 

8 volt 

 

B. Landasan Teori 

Mesin dapat hidup dan melakukan siklus kerjannya berulang-ulang yaitu 

langkah isap, kompresi, usaha dan buang hanya dengan bantuan suatu sistem yang 

menghasilkan tenaga dari luar untuk mengengkol poros engkol sampai mesin 

hidup. Motor starter merupakan suatu sistem yang dapat merubah energi listrik 

dari baterai menjadi energi mekanik berupa gerak putar untuk memutar poros 
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engkol. Fungsi motor starter yang dikehendaki adalah dapat memutar mesin 

secukupnya untuk memperoleh putaran minimum dalam usaha memenuhi 

pembakaran.    

Mesin tidak dapat hidup sampai putarannya mencapai tingkat tertentu , hal 

ini dikarenakan  : 

1. Pada motor diesel, kecepatan putaran pompa injeksi yang rendah tidak 

memungkinkan terjadinya atomosasi bahan bakar secara sempurna.  

2. Temperatur yang terlalu rendah. Temperatur silinder yang rendah akan 

menghambat pengabutan bahan bakar. 

3. Karakteristik motor starter semakin rendah putarannya, maka ia akan 

mengambil arus lebih besar dari baterai, sehingga baterai tidak akan mampu 

memberikan tenaga yang cukup untuk pemutaran awal, karena tegangan di 

terminal baterai akan drop. Bila ini terjadi, maka kemampuan motor stater 

akan menurun jauh dari putaran minimum yang diharapkan oleh mesin 

Kecepatan putar minimum yang diperlukan untuk menghidupkan mesin 

berbeda tergantung pada konstruksi dan kondisi operasinya, tetapi pada 

umumnya 40 - 60 rpm untuk motor bensin dan 80 - 100 rpm untuk motor 

diesel. Motor starter pada Mesin Mitsubishi L300 Diesel merupakan motor 

starter  dengan spesifikasi merk Mitsuba Japan dengan tegangan 12 volt, daya 

2,4 KW dan merupakan motor starter serie DC (Direct Current) yang 

menggunakan magnetic switch yang mendorong pinion gear yang berputar 

untuk menghubungkan dan melepaskan perkaitan dengan roda penerus (fly 

wheel). Motor DC dapat memberikan momen yang besar pada waktu start 



 

dengan arus start yang rendah sehingga sumber tenaga baterai yang terbatas 

tidak cepat habis. 

Dewasa ini ada tiga tipe utama motor starter yang dipergunakan pada mobil-

mobil dan truk-truk kecil yaitu konvensional, planetari dan reduksi. pada mesin 

diesel menggunakan motor starter tipe reduksi, yang menghasilkan momen lebih 

besar yang dibutuhkan untuk menghidupkan mesin pada temperatur rendah 

(Training Manual Step 2 : 7). Kondisi temperatur yang dingin menyebabkan 

viskositas oli mesin sangat tinggi sehingga beban akan menjadi relatif  berat. 

Motor starter tipe reduksi mempunyai kemampuan membangkitkan momen yang 

jauh lebih besar daripada tipe konvensional pada ukuran dan berat yang sama, 

sehingga banyak automobil yang menggunakan tipe reduksi daripada tipe 

konvensional meskipun dioperasikan di daerah panas. Motor starter reduksi pada 

dasarnya sama dengan motor starter konvensional. Konstruksinya hampir sama 

dengan motor starter konvensional yang membedakannya yaitu pada komponen 

pemindah dayanya. Mesin Mitsubishi L300 Diesel motor starternya memakai 

reduction gear yang berkaitan dengan gear armature shaft dan terletak satu poros 

dengan pinion gear.  

Adanya reduction gear pada motor starter reduksi maka gaya rotasi dari 

armature diperlambat sepertiga sampai seperempat putaran. Hal ini agar dapat 

menghasilkan momen puntir yang lebih besar pada pinion gear sehingga mesin 

dapat dihidupkan dengan mudah tanpa mengambil arus yang lebih besar pada 

baterai. Motor starter konvensional memperbesar momen puntir (torque) dengan 

cara menambah tegangan listrik yang masuk kemotor starter atau memperbesar 



 

dan menambah gulungan pada field coil dan armature coil. Hal tersebut akan 

menyebabkan ukuran dan konstruksi motor starter menjadi besar, sehingga kurang 

efisien dan memakan tempat serta mempunyai bobot yang berat. Oleh karena 

pertimbangan kekurangan-kekurangan pada motor starter konvensional maka 

dewasa ini automobile cenderung menggunakan motor starter tipe reduksi. 

 

C. Prinsip Kerja Motor Starter 

Mesin membutuhkan tenaga dari luar untuk menggerakkan poros engkol 

dan membantunya agar mudah hidup. Diantara berbagai peralatan yang ada, 

sekarang auto mobil menggunakan motor listrik yang dikombinasikan dengan 

magnetic switch untuk mendorong pinion gear yang berputar ke dalam atau keluar 

dari hubungan dengan ring gear yang ada pada roda gila (fly wheel) mesin. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 01. Motor Starter Pada Kendaraan 
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Starter motor 
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Motor starter harus dapat membangkitkan momen puntir yang besar dari 

sumber tenaga baterai yang terbatas. Pada waktu yang bersamaan harus ringan 

dan kompak. Oleh karena itu maka dipergunakan motor seri DC (Direct Current). 

Prinsip kerja dari motor starter adalah sebagai berikut: 

1. Bila arus mengalir dalam suatu penghantar (conductor), medan magnet 

dibangkitkan seperti arah ulir kanan. 

 

 

 

  

  
 Gambar 02. Kaidah Ulir Kanan  
 
2. Bila penghantar ditempatkan diantara kutup N dan S dari sebuah magnet 

permanen, maka garis gaya magnet yang terjadi oleh arus listrik dalam 

penghantar dan garis gaya magnet dari magnet permanen saling berpotongan 

menyebabkan magnetic flux bertambah dibagian bawah penghantar dan 

berkurang dibagian atas penghantar. 

Dapat dianggap bahwa magnetic flux adalah sebagai sabuk karet yang telah 

ditegangkan. Jadi magnetic flux adalah gaya yang cenderung menarik pada satu 

garis lurus lebih kuat dibagian bawah penghantar. Akibatnya dari hal ini bahwa 

penghantar memperoleh gaya yang cenderung mendorongnya ke atas (kaidah 

tangan kiri feming). 
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Gambar 03. Fleming’s Left-Hand Rule 
 

Lilitan kawat yang diletakkan diantara kutup magnet permanen akan mulai 

berputar bila diberi arus. Hal ini disebabkan arus mengalir dengan arah yang 

berlawanan pada masing-masing lilitan, jadi gaya yang saling memotong dari 

lilitan dengan magnet itu sendiri. Akibatnya lilitan kawat akan berputar searah 

dengan arah jarum jam. 

 

 

 

 

 
Gambar 04. Konduktor 

 
Waktu yang tepat diperoleh dengan membalikan arah aliran arus dengan 

menggunakan komutator, maka lilitan akan terdorong berputar terus pada arah 

yang sama. Gambar dibawah ini menunjukkan model yang paling sederhana dari 

kerjanya motor. 
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 Gambar 05. Model Kerja Motor Sederhana  

Motor yang sebenarnya, terdapat beberapa set kumparan dipergunakan 

untuk membatasi ketidakteraturan putaran dan menjaga kecepatan agar tetap 

konstan, tetapi prinsipnya sama. Selanjutnya motor seri DC yang dikombinasikan 

pada motor starter menggunakan sejumlah kumparan yang disebut field coil yang 

dirangkai secara seri dengan beberapa armature sebagai pengganti magnet 

permanen. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 06. Motor Seri DC Yang Dikombinasikan Pada Motor Starter 
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D. Komponen-komponen Motor Starter Tipe Reduksi  

Komponen-komponen yang terdapat pada motor starter reduksi, yaitu antara 

lain: 

1. Bagian yang menghasilkan gaya putar 

Bagian yang menghasilkan gaya putar pada sistem starter adalah : 

a) Yoke dan Pole Core 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 07. Field coil, pole core dan yoke  

Yoke berfungsi sebagai tempat mengikatkan pole core yang terbuat dari 

besi/logam berbentuk silinder dan sekaligus merupakan rumah armature, 

sedagkan pole core berfungsi menopang field coil. Motor starter mempunyai 

empat buah pole core yang dikaitkan pada yoke dengan sekrup. 

b) Field Coil 

 

 

 

 

Gambar 08. Field coil 

Bagian yang 
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 Menghasilkan medan magnet pada motor starter tidak perlu menggunakan 

magnet permanen tetapi menggunakan suatu magnet yang kuat yang dihasilkan 

dengan jalan mengalirkan arus listrik kesuatu kumparan yang disebut field coil. 

  Field coil terbuat dari lempengan tembaga agar mampu menghasilkan 

kemagnetan yang kuat pada pole core dan memperkuat garis gaya magnet. Field 

coil disambungka secara seri dengan armature coil, agar arus yang melewati field 

coil juga mengalir ke armature coil. 

c) Armature    

 

 

 

 

Gambar 09. Armature 

Armature tersusun dari celah armature core, armature shaft, comutatore, 

armature coil dan bagian-bagian lainnya. Keduan ujung-ujungnya ditopang oleh 

bearing untuk memungkinkan armature dapat berputar diantara pole core. 

Armature coil dirakit dalam celah-celah core dan masing-masing ujungnya 

disambungkan pada segmen comutator, dengan demikian arus mengalir melewati 

semua coil sehingga armature dapat berputar dan menghasilkan torque. 

 

 

 

 



 

d) Brush  

 

 

 

 

 

Gambar 10. Brush 

Motor starter dilengkapi dengan empat buah sikat (brush), dua buah 

diikatkan pada pemegang permanen yang diisolator dan disambungkan dengan 

armature coil melalui comutator, sedangkan sikat yang lainnya diikat pada 

pemegang yang dihubungkan ke massa body kendaraan. Sikat ditekan ke 

comutator oleh pegas, bila sikat tersebut telah aus maka tekanan pegasnya lemah 

dan sikat tersebut tidak akan dapat melakukan hubungan baik dengan comutator 

sehingga starter tidak dapat menerima torque yang memadai untuk menghasilkan 

torque yang dibutuhkan. 

2. Komponen mekanisme pemindah daya 

Komponen-komponen pada sistem starter yang digunakan sebagai  

mekanisme pemindah daya, yaitu sebagai berikut : 

a) Armature shaft gear dan reduction gear 

 

 

 

Gambar 11. Armature shaft gear dan reduction gear 
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Perbandingan gigi pada armature shaft dan reduction gear pada motor 

starter Honda Grand Civic 16 Valve adalah sebagai berikut : 

Jumlah gigi starter pinion (Z3) = 9 gigi 

Jumlah gigi ring gear (Z4)  = 109 gigi 

Jumlah perbandinga gigi (Z3/ Z4) =   9   gigi 
                                                               109 

Jadi perbandingan gigi pinion dengan ring gear adalah 1 : 12 

Perbandinga reduction gear dan armature shaft adalah sebagai berikut : 

Jumlah gigi pada armature shaft (Z1)   = 9 gigi 

Jumlah gigi pada reduction gear (Z2)   = 48 gigi 

Untuk dapat menstarter mesin, maka poros engkol harus berputar + 60 rpm, 

sehingga pinion gear (n1) harus berputar + 720 rpm. Dari data diatas dapat 

diketahui putaran reduction gear dan armature shaft sebagai berikut :  

Putaran armature shaft gear (n1)  = 720 x 48 = 3840 rpm 
                                                                           9 

Putaran reduction gear (n2)   = 720 x  9  = 162 rpm 
                                                                         48 

 

 

 

 

 
 
 
 

Gambar 12. Reduksi gigi motor starter 
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 Jadi reduksi putaran dari gigi armature shaft menuju ring gear 

perbandingan giginya adalah sebagai berikut : 

Perbandingan gigi = Reduction gear(Z2)         ×   Jumlah ring gear(Z4)     
           Gigi armature sahft (Z1)      Drive pinion gear(Z3)        

1
64

9
109

9
48

=×  

Jadi setiap satu kali putaran ring gear, armature shaft akan berputar 64 kali 

Seperti ditunjukkan gambar 12. reduction gear dan armature shaft gear 

berkaitan tetap. Putaran armature dipindahkan ke drive pinion, melalui gear 

armature shaft dan reduction gear sehingga putarannya berkurang sampai 

sepertiga atau seperempat setelah melalui mekanisme clutch. 

b) Selenoid lever       

Selenoid lever berfungsi untuk mendorong pinion gear kearah perkaitan 

dan ke arah pelepasan dari roda penerus (fly wheel). Drive lever juga dilengkapi 

dengan drive spring yang berfungsi apabila pinion akan berkaitan dengan ring 

gear maka tekanan pegas bertambah sehingga dapat menutup terminal utama dan 

perkaitannya akan menyebabkan bertambahnya momen putaran armature. 

 

 

 
 
 

Gambar 1. Selenoid lever 
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c). Starter Clutch 

Motor starter konvensional dilengkapi dengan starter clutch begitu juga 

pada motor starter reduksi, untuk model starter reduksi ini digunakan starter 

clutch seperti pada gambar 15. Fungsi starter clutch sendiri adalah untuk 

menghubungkan dan memutuskan putaran armature shaft ke pinion gear. Saat 

motor starter distart, maka  starter clutch harus dapat menghubungkan/ 

memindahkan putaran armature shaft ke pinion gear untuk memutarkan ring 

gear, tetapi jika mesin sudah hidup maka putaran pinion gear akan menjadi 

lambat dan saat itulah starter clutch memutus putaran dari pinion gear ke 

armature shaft sehingga mencegah armature berputar berlebihan (over running). 

 

 

 

 

 

 
Gambar 14. Starter clutch  

Starter clutch terdiri dari pinion, clutch roller, screw spline, inner dan outer. 

Clutch model ini disebut model roller. Clutch roller ditempatkan antara inner dan 

outer. Outer disatukan dengan tabung alur (spline tube), sedangkan inner 

disatukan dengan pinion. Untuk mempermudah perpindahan clutch atau pinion 

pada waktu pinion akan berkaitan/lepas dari roda penerus maka dibuatkan alur 

spiral dibagian dalam berkaitan dengan spiral spline pada ujung poros engkol. 



 

Clutch roller adalah jenis outer roller dan cara kerja pergerakan dari 

magnetic switch menyebabkan plunger magnetic switch menarik drive lever 

sehingga clutch pinion shaft dapat menghubungkan pinion gear keroda penerus 

yang mana putarannya menekan return spring dan bergerak kearah mekanik drive 

lever, oleh karena screw spline memotong terhadap pinion shaft maka pinion akan 

maju sambil berputar dan berkaitan dengan ring gear. Clutch roller mencegah 

roda gigi rusak (chipping) pada peristiwa persentuhan antara gigi ke gigi karena 

kegagalan dalam perkaitan dan untuk menjamin perkaitan yang lembut antara 

pinion dan ring gear maka dilengkapi drive spring pada pinion. 

Apabila pinion meluncur ke arah ring gear, drive sping ditekan oleh drive 

lever sehingga dapat mencegah gigi-gigi dari kerusakan, maka pada konstruki 

pinion gear dibuat alur spiral dan saat persinggungan pertama kali antara ring 

gear dan pinion gear  secara lembut. Dengan pengajuan dari pinion shaft, pinion 

diputar oleh putaran torque dari screw spline dan menjamin perkaitan denga ring 

gear. Bila pinion  berkaitan dengan ring gear, shaft sendiri yang akan maju 

menutup titik kontak utama magnetic switch. Armature akan berputar, 

menyebabkan pinion berputar dan berkaitan dengan ring gear.  

Adapun cara kerja dari kopling starter adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

Gambar 15. Kerja roller pada saat start 
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Seperti ditunjukan pada gambar 15. bahwa mekanisme clutch roller adalah 

jenis outer roller. Saat kunci kontak pada posisi start, clutch dalam posisi 

mengunci (roller-roller akan meluncur kedalam outer alat pengunci bagian outer 

dan inner) sehingga outer dan inner berputar bersama-sama dan memindahkan 

momen puntir (torque) dari outer clutch gear ke inner (spline tube).   

 

 

 

 

 

Gambar 16. Cara kerja starter clutch saat mulai hidup 

Apabila mesin hidup dan ring gear mulai memutar pinion, bagian inner  

yang berhubungan dengan pinion shaft dan screw spline. Akan memutar lebih 

cepat dibanding dengan bagian luar (outer). Kemudian seperti pada gambar 16. 

roller-roller akan menekan pegas (spring) dan kembali ke posisi semula. 

Akibatnya inner akan bebas dari outer sehingga dapat mencegah armature 

berputar berlebihan (over running). 

c) Magnetic switch 

 

 

 

 

Gambar 17. Magnetic switch 
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Magnetic switch terdiri dari rumah, tutup selenoid, pull in coil untuk 

menarik plunger dan hold in coil untuk menahan plunger. Plunger digunakan 

untuk mendorong/menarik drive lever sehingga pinion keluar dan siap berkait 

dengan roda penerus. Selain itu magnetic switch juga berfungsi sebagai main 

switch atau relay yang memukinkan arus yang besar dari baterai mengalir ke 

motor starter. 

Gerakan plunger sangat tergantung pada kekuatan magnet dari pull in coil  

dan hold in coil. Jadi plunger akan tertarik apabila kekuatan magnet dari pull in 

coil dan hold on coil saling menguatkan dan satu arah, akan tetapi plunger akan 

kembali keposisi semula bila kekutan magnet dari keduanya saling menghapuskan 

dan berlawanan arah. Pull in coil dihubungkan langsung ke masa melalui field coil 

dan armature, sedangkan hold in coil dihubungkan langsung dengan massa. 

Cara kerja dari magnetic switch adalah sebagai berikut :  

1) Pada Saat starter posisi ON 

 

 

 

 

 

Gambar 18. Magnetic switch starter switch ON 

Bila switch diputar pada posisi ON, arus akan mengalir melalui pull in coil, 

terminal C fiel coil armatur masa Akibatnya akan terjadi gaya magnet pada pull in 

coil. Dan arus mengalir melalui hold in coil ke masa akibatnya hold in terjadi 



 

kemagnetan dengan arah yang sama dengan pull in coil, gaya-gaya tersebut akan 

menarik plunger dengan kuat. Akan tetapi, arus  dari pull in coil ke field coil 

hanya sedikit memutar armature. 

2) Pada saat holdin menahan 

 

 

 

 

 

Gambar 19. 30 terhubung C kemagnetan pull in hilang hold in menahan 

Setelah contact plate menutup, terminal utama (30) berhubungan dengan 

terminal C sehingga arus besar baterai akan mengalir ke field coil – armature – 

massa. Akibatnya armature berputar. Pada saat ini tidak ada arus yang  mengalir 

ke pull in coil tidak ada arus yang mengalir, sehingga kemagnetan hilang dan 

hanya ditahan oleh kemagnetan yang terjadi pada hold in coil saja.  

3) Pada saat starter switch OFF 

 

 

 

 

 

Gambar 20. Magnetic switch pada saat starter switch OFF 



 

Arus yang megalir ke terminal 50 tidak ada. Pada saat ini contact plate 

masih menutup, sehingga arus dari terminal selain mengalir ke motor, juga 

mengalir ke  pull in coil, hold in coil dan langsung ke massa. Karena arus yang 

mengalir berlawanan, maka gaya magnet yang dihasilkan pull in coil dan hold in 

coil akan saling menghapuskan satu sama lain, sehingga kemagnetan tersebut 

tidak mampu lagi menahan plunger. Dengan demikian plunger akan kembali je 

posisi semula dengan  bantuan pegas pembalik (return spring). 

 

E. Aliran arus Motor Starter dengan tambahan relay normaly open 
Kunci kontak posisi ON (ST) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 21.Perjalanan arus dari kunci kontak menuju motor starter. 

F. Cara kerja motor starter 

1. Saat kunci kontak pada posisi start. 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Gambar 22.  Kunci Kontak Pada Posisi Start 

Kunci kontak ketika diputar pada posisi start, maka arus dari baterai akan 

mengalir  ke terminal 50 kemudian ke hold in coil dan pull in coil, dari pull-in coil 

arus mengalir ke terminal C ke field coil dan armatur coil lalu ke ground, pada 

titik ini penurunan tegangan pada pull-in coil mempertahankan aliran arus yang 

mengalir pada bagian motor (field coil dan armatur) kecil, sehingga motor 

berputar dengan putaran lambat.  

Medan magnet yang dibangkitkan pada saat yang bersamaan oleh hold in 

coil dan pull in coil menarik plunger ke posisi motor starter melawan pegas 

pengembali. Gerakan ini menyebabkan pinion gear terdorong ke arah ring gear 

untuk berkaitan. Kecepatan putaran motor yang lambat akan membuat perkaitan 

gear menjadi lembut.  

Aliran arus pada saat posisi start adalah sebagai berikut: 

                                                           Hold-in Coil → Ground 
Baterai→ Ignition → Terminal   
                 Switch            50  
                                                      Pull-in Coil→ Field Coil →Armature→graound  
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2. Pinion gear dengan ring gear berkaitan penuh. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 23.  Pinion gear dengan ring gear berkaitan penuh 

Pinion gear saat berkaitan penuh dengan ring gear, contact plate yang 

tersentuh ujung plunger membuat main relay ON yang menghubungkan terminal 

30 dan terminal C, akibat hubungan ini maka arus yang mengalir ke motor 

menjadi lebih besar. Tegangan saat itu pada kedua ujung  pull in coil menjadi 

sama sehingga arus tidak lagi mengalir pada kumparan ini, oleh karena itu plunger 

ditahan pada posisinya dengan gaya magnet yang dihasilkan oleh hod in coil. 

Aliran arus pada saat pinion gear dengan ring gear berkaitan penuh yaitu : 

                Ignition→ Terminal → Hold-in Coil→ Ground 
Baterai     Switch            50  
                                                                                        
                Terminal→Contact plate→Terminal→Field Coil→Armature→ Ground 

       30             C     
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3. Kunci kontak pada posisi Off (stater switchOff). 

 

 
 

 

 

 

 

Gambar 24.  Kunci kontak Pada Posisi OFF 

Kunci kontak apabila dikembalikan pada posisi ON dari posisi start, maka 

tegangan yang diberikan  ke terminal 50 akan putus. Main switch tetap tertutup 

tetapi sebagian arus akan mengalir dari terminal C ke hold in coil melalui pull in 

coil, dengan mengalirnya arus melalui hold in coil dengan arah yang sama seperti 

pada saat kunci kontak diposisikan start akan membangkitkan medan magnet yang 

akan menarik plunger.  

Arus mengalir dari pull in coil dengan arah yang berlawanan dengan hold in 

coil akan membangkitkan medan magnet yang akan mengembalikan plunger ke 

posisi semula. Medan magnet yang terjadi pada kedua kumparan tersebut akan 

saling meniadakan sehingga plunger akan tertarik mundur kembali oleh pegas 

pembalik. Arus besar yang diberikan ke motor akan terputus dan bersamaan 

dengan itu pula plunger akan memutuskan hubungan pinion gear dengan ring 

gear. 
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Aliran arus saat kunci kontak posisi ON yaitu :      

  Pull-in coil→Hold-in coil→Ground 
                                                                                                              
Baterai →Terminal →Contact→ Terminal 
                     30              plate              C           Field  →    Armature     →  Ground 
                                                                            Coil 
 
G. Pembongkaran, Pemeriksaan, Pengetesan dan Perakitan Motor Starter 

1. Pembongkaran Motor Starter 
 

Langkah pembongkaran motor starter reduksi harus dilakukan dengan 

prosedur dan urutan yang benar agar dapat dihindari kerusakan pada komponen-

komponen motor starter reduksi.  Langkah pembongkaran motor starter reduksi 

adalah sebagai berikut : 

a. Sebelum dilakukan pembongkaran, terlebih dahulu lepas kabel penghubung 

antara terminal C dan field coil. 

b. Lepas baut pengikat brush holder pada end cover. 

c. Lepas dua baut pengikat  armature housing dan end cover pada gear housing. 

d. Lepas end cover dari armature housing. 

e. Lapas brush holder dari commutator. 

f. Lepas armature housing dan armature dari gear housing. 

g. Melepas tiga baut pengikat gear housing bersama dengan gasket dan labyrinth 

tube. 

h. Lepas gear hosing cover dan lepas clutch dan gigi reduksi (overrunning clutch 

assembly). 

i. Lepas starter selenoid (magnetic switch) dari dudukannya bersama dengan 

dengan selenoid lever. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 25. Pembongkaran dan perakitan komponen-komponen motor starter 
reduksi 

 
 
2. Pemeriksaaan dan Pengetesan Motor Starter. 
 

Pemeriksaan dan pengetesan motor starter yang harus dilakukan setelah 

dilakukan pembongkaran dan sebelum perakitan motor starter, adalah sebagai 

berikut : 

a. Comutator 
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Gambar 25. Pemeriksaan diameter comutator 

 

 

 

 

  

 

Gambar 26. Pemeriksaan commutator runout 

Pemeriksaan  diameter dan commutator runout, sesuaikan dengan standart 

dan batas limit dari komutator. 

 

 

Tabel 1. Diameter Comutator 

 Standart Service Limit 

Mitsubishi 

 (2,4 KW) 

32 mm 

(1,37 in) 

31 mm  

(1,29 in) 

 

Tabel 2. Commutator Runout 

 Standart Service Limit 



 

Mitsubishi 

(2,4 Kw) 

0-0.2 mm 

(0-0.002 in) 

0.4 mm  

(0.016 in) 

 

Pemeriksaan komutator secara visual, dengan melihat bagaimana kondisi 

permukaan dari segmen-segman komutator. Jika kondisi permukaan kotor atau 

terbakar maka kotoran harus dibersihkan, dapat dilakukan dengan menggunakan 

amplas atau dengan menggunakan kertas mica. 

 

 

 

 

 

Gambar  27. Commutator mica depth 

 

Tabel 3. Commutator mica depth 

 Standart Service Limit 

Mitsubishi 

(2,4 Kw) 

0.4-0.5 mm 

(0.016-0.020 mm) 

0.15 mm  

(0.006 in) 

Pemeriksaan komutator secara visual, dengan melihat bagaimana kondisi 

permukaan dari segmen-segman komutator. Jika kondisi permukaan kotor atau 

terbakar maka kotoran harus dibersihkan, dapat dilakukan dengan menggunakan 

amplas atau dengan menggunakan kertas sandpaper. 

b. Armature coil 

Commutator 

Sandpaper 

Mica depth 



 

Untuk memastikan bagaimana kondisi armature coil maka perlu dilakukan 

pemeriksaan terhadap armature coil, yaitu : 

1) Pemeriksaan secara visual terhadap permukaan coil core armature apakah 

terdapat karat atau terluka karena gesekan dengan field coil. 

 

 

 

 

Gambar 28. Pemeriksaan permukaan coil core armature 

2) Ground test 

 

 

 

 

 

Gambar 29. Ground test pada armature coil 

Pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan ohm meter (multi meter). 

Tempelkan terminal (+) ohm meter pada komutator dan hubungkan terminal  (-) 

ohm meter dengan inti armature coil. Jika terdapat hubungan maka armature 

harus diganti. 

3) Pengetesan hubungan singkat 

Letakan armature diatas alat pengetes armature lalu tempelkan mata 

gergaji pada inti armature, sementara armature diputar. Jika mata gergaji 

tertarik atau bergetar berarti terjadi hubungan singkat pada armature, dan 

harus diganti. 
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Gambar 30. Pengetesan hubungan singkat armature coil 

4) Pengetesan sirkuit terbuka 

Periksa hubungan antar segmen-segmen jika terdapat hubungan pada 

setiap titik pengetesan, berarti terjadi sirkuit terbuka. Dan armature harus 

diganti. 

 

 

 

 

 

Gambar 31. Pengetesan sirkuit terbuka armature coil. 

c. Field Coil 

1) Pengetesan kebocoran 

Periksa field coil terhadap hubungan antar ujung-ujung kawat ( field coil). 

Jika tidak ada hubungan berarti ada kawat yang terputus pada field coil dan 

harus diganti. 

2) Ground test 

Periksa kemungkinan terdapat hubungan antara ujung  field coil dan frame 

medan. Jika ada hubungan ganti  field coil. 

 



 

 

 

 

 

 

Gambar 32. Bagian brush dan armature housing  

yang akan dilakukan pengetesan 

 

 

 

 

 

Gambar 33.Pengetesan kebocoran dan Ground test pada field coil. 

 

 

d. Kopling starter dan roda pinion gear 

Yang harus dilakukan pada pemeriksaan kopling starter dan roda gigi 

pinion, adalah sebagai berikut : 

1) Pemeriksaan ulir gigi kemungkinan aus atau cacat 

2) Periksa pinion apakah bergerak dengan lembut 

3) Periksa gigi dan alur dari roda gigi kemungkinan aus atau cacat 

4) Putar pinion, apabila pinion berputar dengan bebas pada arah jarum jam tetapi 

terkunci pada arah berlawanan dengan jarum jam berarti kopling masih baik 

5) Periksa gigi pinion dan gigi fly wheel terhadap kemungkinan aus atau cacat 



 

 

 

 

 

 

Gambar 34.Pemeriksaan starter clutch 

e. Brush 

1) Periksa keadaan panjang dari brush apakah sesuai dengan standart dan batas 

limit yang telah ditentukan. 

 

 

 

 

 
 

Gambar 35. Pemeriksaan panjang brush 

Tabel 4. Panjang brush  

 Standart Service Limit 

Mitsubishi 

(2,4 Kw) 

18 mm 

(0,75 in) 

11 mm  

(0.43 in) 

 

2) Pengukuran ketegangan brush spring 



 

Masukan brush kedalam brush holder, kemudian  pasangkan alat pengukur 

ketegangan spring (spring scale) pada spring. Ukur ketegangan spring saat spring 

berexpansi. 

 

 

 

 

 

Gambar 36. Pengukuran ketegangan brush spring 

Tabel 5. Spring tension 

 Service Limit 

Mitsubishi 

(2,4 Kw) 

25-34 N 

2.55-3.45 kg 

 

3) Pemeriksaan brush holder 

Periksa hubungan antara terminal (+) dan termminal (-) pada brush holder, 

jika terjadai hubungan maka pada brush holder terjadi kebocoran. 

 

 

 

 

 

Gambar 37. Pemeriksaan brush holder 

f. Tes sirkuit terbuka pull in coil dan hold in coil 

1) Tes sirkuit terbuka pull in coil 



 

Tes dilakukan dengan menghubungkan terminal 50 dan terminal C, jika 

tidak terjadi hubungan maka kumparan pull in coil rusak. 

 

 

 

 

 

Gambar  38.  Tes sirkuit terbuka pull in coil 

2) Tes sirkuit terbuka hold in coil 

Tes dilakukan dengan menghubungkan terminal 50 dan massa, jika tidak 

terjadi hubungan maka kumparan hold in coil rusak. 

 

 

 

 

 

 

Gambar  39.Tes sirkuit terbuka hold in coil 

 

 

g. Pemeriksaan plunger 

Periksa daya balik plunger setelah ditekan, dan pastikan kembali dengan 

lembut. 
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massa 

Gambar 40.Pemeriksaan Plunger 



 

3. Perakitan Motor Starer 

Sebelum dilakukan perakitan motor starter sebaiknya dilakukan pemeriksaan 

komponen-komponen starter, agar dapat diketahui kerusakan-kerusakan yang 

terjadi pada motor starter. Untuk mempermudah perakitan motor starter reduksi 

harus dilakukan dengan urutan yang benar yang merupakan kebalikan dari proses 

pembongkaran. Langkah perakitan motor starter adalah sebagai berikut : 

j. Memasang solenoid lever dan starter selenoid pada dudukannya. 

k. Memasang overrunning clutch assembly bersama dengan gear housing cover 

pada gear housing . 

l. Pasang baut pengikat gear housing bersama dengan gasket dan labyrinth tube. 

m. Pasang armature bersama dengan armature housing pada gear housing. 

n. Pasang brush holder pada commutator. 

o. Pasang end cover pada armature housing kemudian pasang baut pengikat 

brush holder. 

p. Pasang dua baut pengikat armature housing dan end cover. 

q. Pasang kabel penghubung antara terminal C dan kabel field coil  

 

 

 

 

 

 

 



 

H. Analisis Trouble Shooting Sistem Motor Starter Tipe Reduksi 

Pengambilan tindakan pencegahan ataupun perbaikan terhadap gangguan 

yang terjadi pada motor starter diperlukan langkah-langkah yang benar 

diantaranya mendeteksi bentuk gangguan tersebut, setelah itu baru memutuskan 

cara untuk mengatasi gangguan tersebut secara tepat dan benar. Adapun bentuk-

bentuk gangguan/kerusakan pada sistem starter adalah sebagai berikut : 

1. Analisis Kerusakan  

Kondisi kerusakan yag umum pada motor starter adalah sebagai berikut : 

a. Motor starter tidak berfungsi (tidak berputar). 

b. Kunci kontak pada posisi start, pinion gear bergerak keluar, tetapi motor 

starter tetap diam. 

c. Pinion gear bergerak bolak-balik. 

d. Mesin berputar lambat. 

e. Motor starter berputar terus walaupun kunci kontak dikembalikan ke pasisi 

ON. 

Kemungkinan dari lain dari penyebab kerusakan motor starter adalah 

baterai, wire harness, motor starter atau mesin. Jangan melepas motor starter tidak 

berfungsi, periksa dahulu bagian yang berkaitan dengan motor starter seperti : 

kondisi kerusakan, terminal yang kendor baik pada baterai maupun pada motor 

starter, baterai yang lemah. 

 



 

Beberapa prosedur trouble shooting antara lain : 

1) Motor starter tidak berfungsi atau tidak berputar 

Bagian yang 
diperiksa 

Penyebab ganguan Cara memperbaiki 

1. Periksa baterai a. Tegangan baterai lemah 
b. Terminal baterai kotor 
c. Sambungan terminal baterai 

lepas 
d. Selnya rusak 
e. Air baterai kurang  

a. Bateraai di charge 
kembali 

b. Bersihkan 
c. Pasang kembali 
d. Ganti yang baru 
e. Tambahkan 

2. Periksa ignition 
switch 

a. Point ST rusak 
b. Terminal 50 putus/ rusak 

a. Ganti baru 
b. Ganti baru 

3. Periksa motor 
starter 

a. Akbel terminal 30 dan C 
kotor / rusak 

b. Armature coil terbakar 
c. Starter clutch dan pinion 

rusak 
d. Ring gear rusak 

a. Bersihkan  ganti baru 
b. Ganti  baru 
c. Ganti  baru 
d. Ganti  baru 

 

2) Kunci kontak pada posisi start, pinion gear bergerak keluar, tetapi motor 

starter tetap diam 

Bagian yang 
diperiksa 

Penyebab ganguan Cara memperbaiki 

1. Periksa mesin 
 

a. poros engkol macet a. Perbaiki 

2. Periksa baterai a. Tegangan baterai lemah 
b. Terminal baterai kotor 
c. Sambungan terminal baterai 

lepas 
d. Selnya rusak 
e. Air baterai kurang 

a. Baterai di charge 
kembali 

b. Bersihkan 
c. Pasang kembali 
d. Ganti baru 
e. Tambahkan 

3. Periksa motor 
starter 

a. Kabel terminal 30 kotor / rusak 
b. Brush habis 
c. Kabel-kabel kendor 

a. Bersihkan/ganti 
yang baru 

b. Ganti baru 
c. Kencangkan 

 

 



 

3) Pinion gear bergerak bolak-balik 

Bagian yang 
diperiksa 

Penyebab ganguan Cara memperbaiki 

1. Periksa baterai 
 

a. Tegangan baterai lemah 
b. Terminal baterai kotor 
c. Sambungan terminal baterai 

lepas 
d. Selnya rusak 
e. Air baterai kurang 

a. Baterai di charge 
kembali 

b. Bersihkan 
c. Pasang kembali 
d. Ganti baru 
e. Tambahkan 
 

2. Periksa 
magnetic switch 

a. hold in coil putus 
 

a. Ganti baru 
 

 

4) Mesin berputar lambat 

Bagian yang 
diperiksa 

Penyebab ganguan Cara memperbaiki 

1. Periksa baterai 
 
 
 
 
 
 

a. Tegangan baterai lemah 
b. Terminal baterai kotor 
c. Sambungan terminal baterai 

lepas 
d. Selnya rusak 
e. Air baterai kurang 

a. Baterai di charge 
kembali 

b. Bersihkan 
c. Pasang kembali 
d. Ganti baru 
e. Tambahkan 

2. Periksa 
magnetic switch 

a. Contact plate kotor 
b. Terminal 30 kotor / terbakar 
c. Penyetelan stud end (plunger) 

pendek 

a. Bersihkan  
b. Bersihkan/ganti 

yang baru 
c. Stel kembali 

plunger 
3. Priksa motor 

starter 
a. Bantalan poros armature aus 
b. brush/sikat habis 
c. field coil bocor 
d. komutator kotor 

a. Ganti baru 
b. Ganti baru 
c. Ganti field coil 
d. Bersihkan 

 

5) Motor starter berputar terus walaupun kunci kontak dikembalikan ke pasisi 

ON. 

Bagian yang 
diperiksa 

Penyebab ganguan Cara memperbaiki 

1. Periksa ignition 
switch 

a. Mekanisme kunci kontak 
rusak 

 

a. Ganti baru 
 



 

2. Periksa magnetic 
switch 

a. Gerakan plunger macet 
b. Penyetelan stud end terlalu 

panjang 
 

a. Periksa plunger 
dan ganti pegas 
pengembali 

b. Stel kembali stud 
end (plunger) 

 

2. Kondisi Kerusakan dan Cara Mengatasi Gangguan Sistem Starter Pada  

MITSUBISHI L300 DIESEL 

Sebelum dilakukan pembongkaran pada motor starter, langkah awal yang 

harus diambil adalah menemukan sumber masalah secara kasar dengan melakukan 

test kemampuan. Tujuanya untuk mempercepat pekerjaan overhoul dan test ini 

dilakukan pada waktu selesai melakukan perakitan juga berfungsi untuk lebih 

meyakinkan keberhasilan perbaikan. 

 Test kemampuan antara lain : 

a. Test Pull in Coil. 

Caranya dengan melepaskan kabel field coil dari terminal C terlebih dahulu 

kemudian hubungkan kabel (+) baterai ke terminal 50 dari motor starter, 

kemudian satu kabel (-) baterai dipasang pada terminal C sedangkan satu kabel    

(-) baterai yang lain dihubungkan ke ground motor starter. Pastikan bahwa pinion 

bergerak keluar, bila tidak periksa kerusakan pada pull in coil. 

 

 

  
 
 
   Gambar 41. Test pull in coil 



 

b. Test Hold-in Coil. 

Caranya sama seperti test pada pull in coil atau dapat dikatakan pada test 

hold in coil merupakan kelanjutan dari test pull in coil. Kabel (-) baterai yang 

terhubung pada terminal C dilepas dan pastikan bahwa pinion tetap keluar, bila 

tidak kerusakan pada hold in coil. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 42. Test hold in coil 

c. Test Kembalinya Pinion 

Test ini juga kelanjutan dari test pada hold in coil yaitu kabel (-) baterai 

yang terhubung pada body motor starter dilepas dan pastikan bahwa pinion 

tertarik masuk, bila tidak menandakan return spring telah lemah. 

 

 

 

 

Gambar 43. Test kembalinya pinion 

d. Test Tanpa Beban  

Tempatkan terlebih dahulu motor starter pada ragum agar aman dari 

hentakan. Hubungkan kabel (+) baterai pada terminal (+) ampermeter, sedangkan 

terminal (-) ampermeter dihubungkan pada terminal 30 dan terminal 50. kabel (-) 



 

baterai dihubungkan pada body motor starter dan pastikan motor starter berputar 

lembut dan pinion bergerak keluar juga periksa ampermeter harus menunjukkan 

arus yang telah ditentukan. Test ini hanya boleh dilakukan setelah perbaikan 

gangguan-gangguan pada motor starter telah selesai atau pada waktu motor starter 

akan dipasang ke mesin. 

 

 

 

 

 

Gambar 44. Test tanpa beban 

Lebih jelasnya kemungkinan-kemungkinan permasalahan yang sering timbul 

pada motor starter, antara lain : 

1. Mesin Tidak Berputar 

 Kunci kontak diputar pada pasisi start (ST) ternyata mesin tidak berputar, 

hal ini bisa diakibatkan oleh beberapa faktor antara lain faktor sumber tenaga, 

faktor sistem starter dan faktor sistem mesin. 

 Faktor sumber tenaga dan faktor sistem starter, adalah sebagai berikut : 

a. Baterai 

Penyimpanga-penyimpangan pada baterai yang menyebabkan mesin tidak 

bisa diputar pada saat distart adalah tegangan baterai lemah, terminal baterai kotor 

dan selnya rusak. 

Terminal 50 



 

 Motor starter dapat memutar ring gear, apabila pada saat distart tegangan 

yang masuk  ke terminal 30 tidak kurang dari 8 volt. Jika tegangan dibawah 8 

volt, maka diaktegorikan sebagai baterai lemah. Tegangan baterai minimum 

seharusnya 9,6 volt dan bila dialirkan akan menghasilkan tegangan diterminal 50 

motor starter kurang lebih 8 volt saat distart. 

 Mengetahui lemah atau tidaknya baterai yaitu dengan menekan tombol 

klakson dan nyalakan lampu besar. Apabila klakson tidak berbunyi sama sekali 

atau bunyi perlahan-lahan dan nyala lampu tidak terang maka : 

1) Periksalah terminal-terminal pada baterai, apakah terminal-terminal tersebut 

terdapat endapan berwarna putih. Menghilangkanya dengan menyiram air 

panas pada terminal tersebut atau bersihkan dengan air amplas atau semprotan 

pembersih. 

2) Periksa terminal-terminal pada baterai, apakah terminal-terminal tersebut 

kendor. Kencangkanlah dengan kunci pas atau tang jika kendor. 

3) Terminal baterai dalam kondisi yang baik, maka yag perlu diperiksa adalah 

keadaan baterai. 

 Air baterai dikatakan cukup apabila plat-plat di dalam bateraai tergenang air 

di dalamnya. Dinding baterai semi transparan (biasanya terdapat dua garis datar) 

permukaan air baterai harus selalu berada di dalam kedua garis tersebut., apabila 

air baterai tidak cukup, baterai tidak memberikan arus listrik dan menyebabkan 

selnya cepat rusak.  

 

 



 

b. Ignition switch dan sircuit 

 Mesin tidak dapat berputar yang disebabkan oleh komponen kunci kontak 

adalah sebagai berikut : 

1) Point ST pada Ignition switch rusak 

 Jika point St rusak karena terbakar, aus dan gesekan yang menyebabkan 

hubungan antara terminal AM dan IG, ST menjadi putus. Akibat yang timbul arus 

tidak mengalir ke terminal 50 dan magnetic switch kembali tidak bekerja, 

sehingga motor starter tidak dapat berputar dan mesinpun tidak berputar. 

Mengatasinya perbaiki Ignition switch dan kalau perlu ganti Ignition switch. 

2) Terminal 50 pada motor starter putus atau lepas 

 Putus atau lepasnya termianal 50 tersebut, maka arus yang menggerakan 

magnetic switch tidak ada, contact plate tidak terhubung ke terminal 50 dan C, 

sehingga motor starter tidak berputar. Mengatasi perbaikan terminal 50 dan kalau 

perlu ganti magnetic switchnya. 

c. Motor starter 

 Bagian-bagian dari motor starter yang mengakibatkan mesin tidak berputar 

adalah : 

1) Main Switch rusak 

 Kerusakan-kerusakan yang sering terjadi pada main switch adalah :  

a) Terminal utama (30 dan C) kotor dan terbakar. 



 

Jarak stud end pendek sehingga contact plate tidak menempel dengan 

sempurna, dengan demikian arus yang besar tidak mengalir ke terminal C 

sehingga motor starter tidak berputar. Cara mengatasinya dengan memperbaiki 

dan mengganti main switch. 

2) Kabel terminal 30 rusak 

 Kabel terminal 30 rusak (kawatnya sudah banyak yang putus) kemungkinan 

arus baterai tidak dapat mengalir dengan sempurna ke field coil  kemagnetan. 

Daya putar tidak dapat dihasilkan  oleh motor starter, karena tidak terjadi 

perpotongan garis kerja magnet dengan armature coil. Mengatasinya dengan 

memperbaiki kumparan dari terminal 30 dan ganti field coil bila perlu. 

3) Armature coil terbakar 

 Konstruksi dari armature coil adalah setiap ujung konduktornya disambung 

dengan solder terhadap komutator, jika terjadi hubungan pendek (short) akibat 

armature tertahan arus yang mengalir akan besar karena tidak adanya tegangan 

balik pada armature coil. Mengalirnya arus yang cukup besar akibat armature 

tertahan maupun akibat short yang lain, maka akan timbul panas pada armature 

coil. Panas tersebut menyebabkan solderan pada armature meleleh (armature 

terbakar), motor starter tidak dapat berputar. Mengatasinya  ganti dengan yang 

baru. 

4) Starter clutch dan pinion 

 Starter clutch dan pinion digunakan untuk melepaskan perakitan pinion dan 

ring gear, apabila terjadi kerusakan pada starter clutch dan pinion, perakitan dan 

pelepasan pinion tidak sempurna. Perpindahan daya motor menjadi tidak 



 

sempurna dan motor tidak mampu memutarkan mesin. Kerusakan-kerusakan yang 

terjadi pada starter clutch dan pinion yaitu : starter clutch los, pinion gear rusak 

dan sliding spline macet karena berkarat. Cara mengatasinya perbaiki atau ganti 

komponen diatas. 

d. Keadaan ring gear 

 Apabila terjadi kerusakan pada ring gear, maka akan menyulitkan kerja 

motor starter, walaupun motor starter bekerja dengan sempurna tetapi putaran 

tidak dapat dipindahkan ke ring gear, maka mesin tidak dapat berputar. 

2. Kunci kontak pada posisi start pinion gear bergerak keluar, tetapi motor 

starter tetap diam 

 Gangguan seperti biasanya terdapat pada motor starter, pada sistem 

kelistrikan sampai ke terminal 30 atau pada mesin itu sendiri. 

a) Mesin  

 Menganalisa sebab yang lainya terlebih dahulu periksa keadaan mesin. 

Mesin memerlukan momen yang besar disebabkan oleh suatu hal misalnya poros 

engkol macet, hal ini dapat diketahui dengan cara memutar poros engkol dengan 

menggunakan kunci shock, apabila mesin dapat berputar dengan mudah maka 

mesin dapat dikatakan normal. 

b) Baterai 

 Periksa tegangan baterai, padea saat kunci kontak pada posisi start tegangan 

baterai harus 9,6 volt atau lebih. Hasil pengukuran dibawah harga tersebut, maka 

harus dilakukan pengisian. Tegangan baterai yang kurang maka in pute yang 



 

dibutuhkan motor starter ikut berkurang. Sehingga outputnya menjadi kecil dan 

akibatnya motor starter tetap diam atau tidak berputar. 

 Periksa terminal-terminal pada baterai, bersihkan kotoran-kotoran yang ada 

dan kencangkan baut-baut pengikat terminalnya serta periksa juga ketinggian air 

yang ada di dalam baterai. 

c) Terminal 30 motor starter 

 Ukur tegangan antara teminal 30 motor starter dengan masa, pada saat kunci 

kontak pada posisi start teganganya harus 8 volt atau lebih apabila hasil 

pengukuran di bawah harga tersebut maka periksa kabel antara terminal baterai 

dan terminal 30 jika kabel dalam kondisi rusak maka ganti kabel baterai. 

d) Motor starter 

 Ketiga pemeriksaan diatas telah dilakukan dan belum tercapai hasil yang 

diinginkan, periksa keadaan motor starter sebelum dilakukan pembongkaran 

lakukan pengecekan terhadap magnetic switch mungkin keadaanya kurang baik, 

tahanan listrik antara comutator dan brush terlalu tinggi, kabel-kabel  field coil 

dan lain-lain. 

3. Pinion gear bergerak bolak-balik 

 Bergeraknya pinion gear bergantung pada kerja magnetic switch, sedangkan 

magnetic switch (selenoid) sangat tergantung pada tegangan baterai. Komponen-

komponen yang dapat menyebabkan pinion bergerak bolak-balik adalah : 

 

 



 

a. Baterai 

 Tegangan baterai sangat mendukung berhasilnya atau tidaknya kerja 

selenoid. Apabila tegangan baterai dibawah 5,5 volt maka tegangan tersebut tidak 

mampu membangkitkan kemagnetan pada pull in coil dan hold in coil secara 

sempurna terlebih pada waktu menahan, sehingga contact plate tidak dapat 

menghubungkan terminal 30 dan terminal C. Arus baterai tidak dapat mengalir 

dan motor starter tidak dapat berputar, untuk membuktikan tegangan baterai yang 

lemah, dapat dilakukan dengan melakukan start. Mengatasinya dengan melakukan 

pengisian pada baterai. 

b. Magnetic switch (solenoid) 

 Hold in coil berfungsi sebagai penahan contact plate setelah pull in coil 

bekerja pada saat kunci kontak start, sehingga contact plate menghubungkan arus 

yang besar dari terminal 30 ke terminal C dan dilanjutkan ke field coil sehingga 

motor starter menghasilkan putaran. Pull in coil dalam hal ini putus, contact plate 

tidak tertahan walaupun pull in coil bekerja sehingga hanya dihasilkan gerakan 

maju-mundur oleh pinion dan tidak menghasilkan putaran. 

4. Mesin berputar lambat 

 Contact switch, mesin berputar lambat atau tidak mampu mencapai 

kecepatan putaran minimum yang dibutuhkan oleh mesin, maka dapat disebabkan 

oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu : 

 

 



 

a. Baterai  

 Penyimpangan-penyimpangan yang disebabkan oleh baterai sehingga mesin 

berputar lambat adalah tegangan baterai yang lemah, terminal baterai kotor atau 

kurang kencang dan kabel starter rusak. Tegangan baterai yang masuk ke terminal 

30 pada saat start minimum 8 volt, apabila kurang dari batas minimum tentu saja 

motor tidak dapat menghasilkan putaran atau mesin berputar lambat. Periksa 

keadaan baterai yang meliputi kekencangan klem-klem terminal baterai, 

kebersihan terminal baterai, kekencangan pengikat kabel masa, kabel yang 

menghubungkan terminal 30 dengan baterai dan air didalam baterai. 

Menanganinya dengan mengganti kabel yang rusak dengan yang baik.  

b. Magnetic switch (solenoid) 

 Baterai dan solenoid pun dapat menyebabkan mesin dapat berputar lambat 

pada start. Gangguan-ganguan yang sering terjadi pada solenoid adalah : 

1) Main switch (contact plate) kotor atau terbakar 

Besar kecilnya arus yang mengalir melewati terminal 30 ke terminal C 

tergantung pada keadaan main switch. Main switch kotor, aus, terbakar dapat 

menyebabkan bertanbah besarnya tahanan (resistance) pada terminal tersebut. 

Akibatnya arus yang melewati sirkuit berkurang, putaran motor starter pun 

menjadi tidak normal atau lambat serta putaran mesinpun menjadi lambat. 

Mengatasinya perbaiki atau bersihkan contact plate dan kalau perlu diganti. 

2) Terminal 30 dan C terbakar atau kotor 

Terminal 30 dan C terbakar atau kotor dapat mengakibatkan nilai tahanan 

terminal tersebut bertambah besar dan mengurangi arus yang mengalir. Semakin 



 

parah terbakarnya atau keausanya, semakin bertambah nilai tahananya. Akibat 

akan mengurangi power input ke motor starter sehingga tanaga gerak yang 

dihasilkan motor starter juga berkurang atau semakin berpuatr lambat. 

Mengatasinya perbaiki atau ganti terminal. 

3) Penyetelan stud end (plunger) pendek 

 Penyetelan stud end dapat mempengaruhi sempurna atau tidaknya 

perkaitan contact plate denga terminal 30 dan terminal C, apabila stud end 

pendek, langkah plunger akan berkurang dari ukuran yang sebenarnya, hubungan 

contact plate dan terminal 30 dan terminal C kurang sempurna. Nilai tahanan pada 

terminal tersebut bertambah besar dan mengurangi jumlah arus  yang mengalir. 

Input pada motor starter berkurang pada putaran yang dihasilkanya pun menjadi 

berkurang, sehingga mesin berputar  lambat. Mengatasi stel kembali plunger. 

c. Motor starter 

 Mesin berputar apabila  motor starter dapat menghasilkan putaran minimum 

sesuai dengan kebutuhan mesin tersebut, putaran mesin lambat dapat disebabkan 

oleh motor starter itu sendiri.  

 Foktor penyebabnya adalah sebagai berikut : 

1) Bantalan poros armature aus (bushing armature shaft) 

Keausan bushing sampai tingkat tertentu dapat menyebabkan putaran 

armature lambat, fungsi bushing adalah untuk mendudukan armature agar sejajar 

dengan posisi field coil, sehingga celah armature (air gap) menjadi rata. Kondisi 

celah normal, putaran armature tidak tertahan oleh field coil, tetapi bila bushing 



 

aus menyebabkan posisi armature tidak lurus dan terjadi penyempitan pada 

bagian tertentu, sehingga armature akan tertahan oleh field coil. Air gap yang 

menyempit dapat menyebabkan gaya tarik kemagnetan mampu menarik armature, 

sehingga menimbulkan gaya pengereman. Jadi bushing aus dapat menyebabkan 

mesin berputar lambat. Mengatasinya adalah denga mengganti bushing. 

2) Brush atau sikat pendek 

Pendeknya sikat mendekati batas minimum akan mempengaruhi aliran arus 

dari field coil  ke masa melalui armature. Mengingat pada spesifikasi panjang 

sikat di bawah limit 9,5 mm tidak dapat menjamin aliran arus yang cukup, akibat 

tegangan pegas disini sudah melemah. Secara operasional kerja motor starter akan 

terganggu., motor starter akan memutar mesin dengan putaran lambat. 

Mengatasinya dengan mengganti sikat yang baru. 

3) Field coil bocor 

Field coil bocor dapat mengakibatkan jumlah kemagnetan yang 

dibangkitkan berkurang. Kumparan field coil ada yang bocor, ada sebagian arus 

yang langsung berhubungan dengan masa tanpa melalui sirkuit kumparan 

tersebut, kumparan magnet akan berkurang karena amper gulunganya berkurang. 

Berkurangnya kekuatan magnet yang timbul pada field coil menyebabkan 

momen puntir yang dihasilkanpun akan berkurang juga, dengan demikian motor 

starter memutarkan mesin dengan putaran yang lambat. Mengatasinya perbaiki 

atau ganti field coil. 



 

4) Komutator kotor 

Pengaruh kotornya komutator terhadap motor starter adalah aliran arus dari 

terminal 30 ke terminal C field coil dan ke masa melalui armature coil akan 

berkurang atau kecil. Nilai tahanan pada komutator akan bertambah sesuai dengan 

tingkat kotornya komutator, maka motor akan berputar lambat dan mesin juga 

berputar lambat. Membersihkan kotoran tersebut dengan menggunakan amplas 

yang halus. 

5. Motor starter berputar terus walaupun kunci kontak dikembalikan ke 

posisi ON 

 Faktor-faktor yang dapat menyebabkan motor starter berputar terus, adalah 

sebagai berikut : 

a. Ignition switch (kunci kontak) 

 Motor starter berputar terus walaupun ignition switch sudah dikembalikan ke 

posisi ON dari ST dapat disebabkan oleh beberapa hal, misalnya : mekanisme 

kunci kontak rusak, apabila kunci kontak diputar pada posisi ST ke ON. 

Kemagnetan pada switch tarjadi melelui terminal 50, sehingga pull in dan hold in 

coil menimbulkan kemagnetan yang akhirnya menghubungkan contact plate 

dengan terminal 30 dan C. motor starter akan tetap hidup dan memutar mesin 

walaupun mesin sudah hidup. 

 Kemungkinan motor starter hidup akan terus terjadi karena arus yang 

megalir ke terminal ST atau ke magnetic switch tetap ada, walaupun kunci kontak 

pada posisi ON. Mengatasinya dengan perbaiki atau ganti kunci kontak.. 



 

b. Magnetic switch 

 Motor starter tetap berputar walaupun kunci kontak dikembalikan ke posisi 

ON, maka kemungkinan penyebabnya adalah : 

1) Gerak plunger macet 

Macetnya gerakan plunger dapat disebabkan oleh lemahnya pegas 

pengembali. Waktu kunci kontak ke posisi ON, arus dari baterai tidak mengalir ke 

hold in coil, akibatnya magnetic switch OFF dan pegas pengembali akan 

mengembalikan plunger ke posisi semula. Pegas yang lemah mengakibatkan 

kembalinya kurang sempurna, contact plate dan pinion tetap menempel, arus yang 

besar tetap mengalir ke field coil dan armature  coil terus ke masa, sehingga 

motor starter tetap berputar. Mengatasinya dengan periksa plunger dan ganti 

pegas pengembali. 

2) Penyetelan stud end terlalu panjang 

Penyetelan stud end terlalu panjang, akibatnya langkah pinion pada waktu 

berkaitan denga ring gear terlalu panjang, sehingga menimbulkan kesulitan pada 

waktu pelepasanya setelah kunci kontak kembali dari ST ke ON. plunger tidak 

kembali ke posisi semula, sehingga terminal 30 tetap berhubungan dengan 

terminal C dan arus yang besar tetap mengalir ke field coil, armature coil, 

kemudian ke masa. Motor starter tetap berputar terus walaupun kunci kontak 

dikembalikan ke posisi ON. Mengatasinya stel kembali stud end (plunger). 

 

 
 
 



 

BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasar pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya 

dihasilkan beberapa kesimpulan diantaranya : 

1. Motor starter merupakan bagian dari sistem kelistrikan mobil yang berfungsi 

merubah energi listrik dari baterai menjadi energi mekanik berupa gerak putar 

untuk memutar poros engkol sebagai pemicu gerak awal guna memperoleh 

putaran minimum dalam usaha pembakaran. 

2. Motor starter pada Mesin Mitsubishi L300 merupakan motor starter dengan 

spesifikasi merk Mitsubishi dengan tegangan 12 volt, daya (2.4KW) dan 

merupakan motor starter seri DC jenis reduksi. Prinsip kerja motor starter 

berdasarkan percobaan oerstand. 

3. Kerusakan yang sering terjadi pada motor starter antara lain motor starter tidak 

berfungsi (tidak berputar), kunci kontak pada posisi start, pinion gear bergerak 

keluar, tetapi motor starter tetap diam, pinion gear bergerak bolak-balik, mesin 

berputar lambat dan motor starter berputar terus walaupun kunci kontak 

dikembalikan ke pasisi ON. 
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B. Saran 

Penulis akan menyampaikan beberapa saran sebagai masukan agar kondisi 

motor starter tidak mudah mengalami gangguan yaitu: 

1. Pemasangan kabel pada terminal harus kuat agar arus dari baterai tidak 

berkurang akibat adanya hambatan pada terminal baterai 

2. Lakukan pemeriksaan dengan melakukan test kemampuan yang meliputi : test 

pull in coil, hold in coil, test kembalinya pinion dan test tanpa beban yang 

dilakukan dengan cepat dalam 3-4 detik, hal ini bertujuan untuk meghindari 

kebakaran kumparan-kumparan pada motor starter. 

3. Trouble shooting harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar, yaitu 

meliputi mengenal bentuk gangguan, mencari sebab gangguan dan bagaimana 

mengatasi gangguan tersebut. 
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