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MOTO DAN PERSEMBAHAN 
 

MOTO 
1. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah 

keadaan yang ada pada diri mereka sendiri (QS Ar-radu:11). 

2. Tuntutlah ilmu dan belajarlah (untuk ilmu) ketenangan dan kehormatan diri, 

dan bersikaplah rendah hati kepada orang-orang yang mengajar kamu (HR. 

Tabrani)  

3. Kunci sukses dalam hidup ini adalah kerja keras, tekun dan pantang menyerah 

serta rajin berdo’a. 

4. Aturlah waktu dalam hidupmu sebelum waktu mengatur hidupmu. 

5. Sedikit bicara banyak bekerja. 

 

PERSEMBAHAN 
1. Ibuku tercinta atas segala pengorbanan 

yang tak akan pernah mampu ananda 

balas.  

2. Sahabatku yang telah memberikan 

motivasi 

3. Teman-teman Teknik Mesin D3 ’04. 
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ABSTRAK 

Andhika Yudhiarto, 2007. Analisis Sistem Starter pada Mesin Honda Grand 
Civic Proyek Akhir. Teknik Mesin DIII. Fakultas Teknik Universitas Negeri 
Semarang  

 
Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penulisan proyek akhir ini  adalah 

untuk mengetahui konstruksi dari komponen sistem starter, mengetahui cara kerja 
sistem starter dan mengetahui cara menganalisis, mengatasi kerusakan atau 
gangguan konstruksi, dan pengetesan dari komponen sistem starter pada Mesin 
Honda Grand Civic. 

Terdapat tiga macam tipe motor starter, yaitu motor starter tipe 
konvensional, tipe reduksi dan tipe planetary. Mesin Honda Grand Civic 
menggunakan motor starter tipe reduksi tanpa menggunakan idle gear sebagai 
pembalik putaran dari pinion gear.  Konstruksi motor starter tipe reduksi terdiri 
dari beberapa komponen diantaranya (1) Yoke dan Pole Core, (2) Kumparan 
Medan atau (field coil), (3) Armature, (4) Sikat Karbon (carbon brush), (5) Starter 
Clutch, (6) Magnetic Switch, dan (7) Reduktion Gear dan armature Shaft Gear. 
Motor starter merupakan suatu alat yang berfungsi mengubah gaya arus listrik 
menjadi gaya mekanik. Prinsip kerja motor starter berdasarkan percobaan lorentz 
menyatakan: “Jika sebatang penghantar listrik yang berarus berada di medan 
magnet, maka pada kawat penghantar tersebut akan terbentuk suatu gaya”. Gaya 
yang terbentuk sering dinamakan gaya lorentz. 

Simpulan yang dapat diambil dari proyek akhir ini adalah: 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; Motor starter pada Mesin Honda Grand Civic 
merupakan motor starter dengan spesifikasi merk Mitsuba Japan dengan tegangan 
12 volt, daya (1.0 KW dan 1.4 KW) dan merupakan motor starter seri DC jenis 
reduksi; 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 posisi ON. 

Saran yang dapat penulis berikan adalah: Lakukan perawatan dan 
pemeriksaan sistem starter secara berkala, pemasangan kabel pada terminal harus 
kuat agar arus dari baterai tidak berkurang akibat adanya hambatan pada terminal 
baterai, analisis secara terarah dan berurutan untuk mempermudah melakukan 
perbaikan, perbaiki komponen sistem starter yang mengalami kerusakan secepat 
mungkin. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang  

Mesin bensin memiliki beberapa sistem yang saling mendukung antara 

satu dengan yang lainnya. Salah satu sistem yang sangat penting yang menjadikan 

mesin tersebut bisa hidup adalah sistem starter. Sistem starter merupakan salah 

satu sistem penting yang harus ada pada mobil, karena mesin membutuhkan 

tenaga dari luar untuk melakukan gerak awal. Oleh karena itu mobil dilengkapi 

dengan system starter. Dengan adanya sistem starter, mekanisme perubahan dari 

energi listrik menjadi energi mekanik yang berupa gerak putar untuk memutar 

poros engkol dapat terpenuhi.  Fungsi dari starter adalah untuk memutarkan mesin 

dalam usaha memulai pembakaran awal pada proses pembakaran. 

Motor sterter yang digunakan saaat ini ada 3 tipe yaitu : konvensional, 

reduksi dan planetary. Letak perbedaan dari motor stater adalah putaran pada 

drive gear dan plunger gear. Motor stater tipe reduksi terdapat komponen 

tambahan berupa roda gigi reduksi yang berfungsi memperlambat putaran 

sepertiga sampai seperempat putaran sehingga mampu meningkatkan momen 

yang dihasilkan motor starter. Dengan demikian motor starter tipe reduksi mampu 

meminimalkan pemakaian arus baterai. 

Rangkaian sistem starter terdiri dari beberapa bagian yaitu kunci kontak 

(starter switch), baterai, motor starter dan kabel (wiring hardness). Salah satu 
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contoh sistem starter pada mesin Honda Grand Civic yang terdiri dari kunci 

kontak, baterai, motor starter tipe reduksi dan rangkaian kabel.  

Berdasarkan hal tersebut, mendorong penulis untuk membuat Proyek  

Akhir (PA) dalam pembuatan Engine Stand dan mempelajari lebih mendalam 

tentang sistem starter, khususnya yang terdapat pada Mesin Honda Grand Civic 

yang meliputi, analisis kerusakan dan cara mengatasi gangguan serta cara 

pengetesan pada Mesin Honda Grand Civic. 

 

B. Permasalahan  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

permasalahan yang akan dibahas dalam penyusunan Proyek Akhir  ini antara lain : 

1. Bagaimanakah konstruksi dari komponen sistem starter pada Mesin Honda 

Grand  Civic? 

2. Bagaimanakah cara kerja sistem starter pada Mesin Honda Grand Civic? 

3. Bagaimanakah cara menganalisis, mengatasi kerusakan atau gangguan 

konstruksi, dan pengetesan dari komponen sistem starter pada Mesin Honda 

Grand Civic? 

 

C. Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penyusunan laporan Proyek 

Akhir ini antara lain : 

1. Menjelaskan konstruksi dari komponen sistem starter pada Mesin Honda 

Grand  Civic. 
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2. Menjelaskan  cara kerja sistem starter pada Mesin Honda Grand  Civic. 

3. Menganalisis kerusakan atau gangguan konstruksi, pengetesan dari komponen 

sistem starter pada Mesin Honda Grand Civic, dan cara mengatasinya. 

 

D.  Manfaat 

1. Bagi Penulis 

Dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang sistem starter 

pada Mesin Honda Grand Civic.  

2. Bagi Universitas 

Dapat dimanfaatkan bagi universitas sebagai referensi tentang sistem 

starter pada Mesin Honda Grand Civic. 

3. Bagi Masyarakat 

Dapat memberikan informasi akan pentingnya sistem starter khususnya 

pada Mesin Honda Grand Civic. 

 

E. Metode Penulisan 

Laporan Proyek Akhir  yang berjudul “Analisis Sistem Starter pada 

Mesin Honda Grand Civic” ini digunakan beberapa metode pengumpulan 

data, yaitu : 

1. Metode Observasi 

Pengumpulan data dengan pengamatan langsung dan pengujian tentang 

sistem starter pada Mesin Honda Grand Civic. 
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2. Metode wawancara langsung 

Pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara / tanya jawab 

langsung tentang sistem starter pada Mesin Honda Grand Civic kepada Bapak 

Drs.  Widi Widayat sebagai Dosen Pembimbing Lapangan dalam Pembuatan 

Engine Stand di UNNES Jurusan Teknik Mesin Program Studi D3. 

3. Metode Literatur 

Pengumpulan data yang diperoleh secara tidak langsung, biasanya 

dalam bentuk data sekunder (data yang sudah ada), yaitu pada buku, bahan 

bacaan, atau media cetak yang berhubungan dengan obyek yang diteliti dan 

dapat dipertanggung jawabkan kebenaranya. 

 

F. Sistematika Penulisan  

Bagian awal penulisan Laporan Proyek Akhir (PA) berisi tentang : 

halaman judul,  pengesahan, motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, 

daftar isi, daftar gambar, dan daftar lampiran. 

Bagian isi Laporan Proyek Akhir ini terdiri dari : BAB I berisi 

pendahuluan, perumusan masalah, tujuan, manfaat, metode pengumpulan data, 

dan sistematika penulisan.  BAB II  berisi landasan teori, meliputi gambaran 

umum tentang sistem starter dan konstruksi dari komponen sistem starter, 

penelitian dan pembahasan, menguraikan tentang kontruksi dari komponen sistem 

starter pada Mesin Honda Grand Civic, cara menganalisis, mengatasi kerusakan 

atau gangguan konstruksi, pengetesan komponen sistem starter pada Mesin Honda 
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Grand Civic, dan troubleshooting.  BAB III berisi penutup, berisi kesimpulan dan 

saran tentang sistem starter pada Mesin honda Grand Civic. 

Bagian akhir Laporan Proyek Akhir berisi tentang daftar pustaka dan 

lampiran. 
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BAB II 

SISTEM STARTER HONDA GRAND CIVIC 
 

A. Landasan Teori 

Mesin membutuhkan tenaga dari luar untuk menggerakan poros engkol 

dan membantunya agar mudah hidup. Diantara peralatan yang ada, outo mobil 

menggunakan motor listrik yang dikombinasikan dengan magnetic switch untuk 

mendorong pinion gear yang berputar kedalam atau keluar dari hubungan dengan 

ring gaer yang ada pada roda gila (fly wheel) mesin. 

 

Gambar 1. Motor Starter Pada Kendaraaan 

 

Motor  starter harus dapat membangkitkan momen puntir yang besar dari 

sumber tenaga baterai yang terbatas. Pada waktu yang bersamaan arus baterai juga 

digunakan oleh komponen mesin yang lain seperti sistem pengapian, oleh karena 
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itu konstruksi motor starter harus ringan dan kompak, maka dipergunakan motor 

seri DC (direct current). Mesin dapat hidup dengan melakukan siklus kerjanya 

secara berulang-ulang yaitu langkah hisap, kompresi, usaha dan buang dengan 

bantuan sistem starter, motor starter menghasilkan tenaga dari luar untuk memutar 

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 engkol sehingga diperoleh putaran minimum dalam 

usaha memenuhi pembakaran. 

Mesin tidak dapat hidup sampai putarannya mencapai tingkat tertentu, hal 

ini dikarenakan  : 

1. Bahan bakar tidak teratomisasi sepenuhnya pada putaran rendah. Pada motor 

bensin, kecepatan udara masuk berpengaruh terhadap kerja karburator. 

2. Temperatur yang terlalu rendah. Pada motor bensin, temperatur silinder yang 

rendah akan mengahambat pengabutan bahan bakar. 

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

mengambil arus lebih besar dari baterai sehingga baterai tidak akan mampu 

memberikan tenaga yang cukup ke sistem pengapian selama pemutaran awal 

karena tegangan di terminal baterai banyak turun. Bila ini terjadi, maka 

kemampuan pembakaran akan menurun karena tegangan yang masuk ke 

kumparan primer dari ignition coil tidak cukup meyebabkan tegangan 

sekunder yang dikirim ke busi tidak cukup. (Anonim, 1997:1).   
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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 Honda Grand Civic merupakan motor starter  dengan 

spesifikasi merk Mitsuba Japan dengan tegangan 12 volt, daya (1.0 KW dan       

1.4 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). 

 

 
Gambar 2. Kaidah Sekrup Ulir Kanan 

 

Bahwa dengan mengalirnya arus listrik sesuai dengan arah tanda panah 

(arus listrik menjauhi kita) yang juga dapat berarti posisi sekrup pada kaidah 

sekrup ulir kanan dikencangkan, dalam simbol kelistrikan digambarkan dengan 

lingkaran dan di dalamnya ada tanda (x), maka akan dapat menimbulkan arah 

medan magnet yang searah jarum jam. Sebuah conduktor yang dialiri arus listrik 

maka disekitarnya akan timbul medan magnet  yang arahnya  tergantung dari arah 

arus listrik yang mengalir. 
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Bila arus listrik mendekati kita, dalam simbol kelistrikan digambarkan 

dengan lingkaran dan didalamnya ada tanda (.) dapat berarti posisi sekrup itu 

dikendorkan, maka akan dapat menimbulkan arah medan magnet yang 

berlawanan dengan putaran jarum jam.  

Gambar 3. Conductor 

 
Conductor kawat penghantar yang berbentuk “U”, bila conductor tersebut 

dialiri arus listrik maka akan menghasilkan medan magnet dengan arah yang 

berbeda. Conductor yang arah arusnya menjauhi kita (x) arah medan magnet yang 

ditimbulkan akan searah jarum jam dan sebaliknya untuk conductor yang arah 

arusnya mendekati kita (.) akan menghasilkan arah medan magnet yang 

berlawanan dengan jarum jam. Kemudian conductor tesebut diletakkan diantara 

kutub magnet  “Utara”  dan “Selatan” maka akan timbul kombinasi garis-garis 

gaya magnet yang mengakibatkan di daerah “Kutub N” akan timbul tenaga 

kebawah dan di “Kutub S” akan timbul tenaga keatas sehingga menimbulkan 

momen puntir (torque). 

Motor listrtik merupakan suatu alat yang berfungsi mengubah gaya arus 

listrik menjadi gaya mekanik. Prinsip kerja motor listrik berdasarkan percobaan 

lorentz menyatakan : “Jika sebatang penghantar listrik yang berarus berada          



10 

 

di medan magnet, maka pada kawat penghantar tersebut akan terbentuk suatu 

gaya”. Gaya yang terbentuk sering dinamakan gaya lorentz. Untuk menentukan 

arah gaya, dapat digunakan kaidah tangan kiri seperti pada gambar gambar 

dibawah ini. 

 

Gambar 4. Kaidah Tangan Kiri 

Tempatkan tangan kiri kita terbuka kemudian letakkan di antara kutub U 

dan S, sehingga garis-garis gaya yang keluar dari kutub utara menembus telapak 

tangan kiri dan arus didalam kawat mengalir searah dengan arah keempat jari, 

maka kawat itu akan mendapatkan gaya lorentz  yang arahnya sesuai dengan ibu 

jari. Adanya gaya lorentz tersebut, maka motor starter dapat menghasilkan momen 

puntir.  Penghantar dengan arah arus menjahui kita (x) akan terjadi gaya lorentz 

kearah atas, sedangkan pada penghantar yang arusnya mendekati kita (.) akan 

terjadi gaya lorentz kearah bawah.  
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Gambar 5. Prinsip Kerja Motor Starter 

 
Bila arus baterai mengalir ke conductor melalui brush (sikat) dan kembali 

ke baterai lagi, pada saat yang sama garis-garis gaya magnet dari kutub utara ke 

kutub selatan akan terpotong oleh conductor. Bagian yang arusnya menjauhi kita 

akan timbul gerakan ke arah atas (searah tanda panah pada conductor) dan pada 

saat yang sama conductor yang arah arusnya mendekati kita akan timbul gerakan 

kearah bawah (searah tanda panah conductor).  

Akibat dari kedua gerakan tersebut dapat menyebabkan armature (dalam 

hal ini single conductor) bergerak setengah putaran kearah putaran jarum jam. 

Gerakan sebanyak setengah putaran, sehingga apabila arah dari arus conductor 

yang memotong kutub magnet adalah tetap maka putaran yang kontinyu akan 

mungkin terjadi, sedangkan jumlah putaran torque yang terjadi sebanding 

terhadap kedua kekuatan medan magnet dan panjang conductor. 
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B. Spesifikasi Motor Starter Reduksi 

Spesifikasi dari Honda Grand Civic adalah sebagai 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 1,0 KW. 

4. No load characteristic : Tegangan sebesar 11 Volt, membutuhkan arus         

50 ampere dan putaran mesin yang diahasilkan 

sebesar 3850 rpm. 

5. Magnetic switch  

Operating voltage  : Magnetic switch akan bekerja pada tegangan diatas 8 Volt. 

 

C. Macam Tipe Motor Starter 

Tiga tipe sistem starter yang dipergunakan pada kendaraan yaitu: tipe 

konvensional, tipe reduksi dan tipe planetary 

1. Tipe Konvensional 

 
Gambar 6. Motor Starter Tipe Konvensional 
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Motor starter tipe konvensional terdiri dari sebuah magnetic switch, motor 

electric, drive lever, pinion gear starter clutch dan lain-lain seperti pada gambar 

diatas. Pinion gaer ditempatkan satu poros dengan armature dan berputar dengan 

kecepatan yang sama. Drive lever yang dihubungkan dengan plunger, magnetic 

switch mendorong pinion gaer dan menyebabkan perkaitan dengan ring gaer. 

 
2. Tipe Reduksi 

 

 
Gambar 7. Motor Starter Tipe Reduksi 

 

Motor starter tipe ini terdiri dari sebuah motor kecepatan tinggi yang 

sangat kompak, terdiri dari beberapa roda reduksi, sebuah pinion gear, starter 

clutch dan lain-lain seperti yang terlihat pada gambar diatas. Komponen tambahan 

berupa roda gigi extra yang memperlambat putaran mesin sampai sepertiga atau 

seperempat putarn dan memindahkan putaran tersebut ke pinion gear. Plunger 

dan magnetic switch akan langsung menekan pinion gear yang letaknya satu 
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sumbu, menyebabkan pinion gear berhubungan dengan ring gear. Motor starter 

reduksi menghasilkan momen yang lebih besar dangan ukuran dan berat yang 

sama bila dibandingkan dengan tipe konvensional. 

3. Tipe Planetary 

 
Gambar 8. Motor Starter Tipe Planetary 

Motor starter tipe planetary menggunakan planetary gear untuk 

mengurangi kecepatan putaran armature, seperti pada tipe reduksi.  Pinion gear 

berkaitan dengan ring gear melalui drive lever, seperti pada tipe konvensional. 

 

D. Kontruksi Motor  Starter  Tipe Reduksi 

Motor starter tipe reduksi memiliki keuntungan berupa bentuk  yang lebih 

kecil, lebih ringan dan lebih cepat putaranya. Motor starter tipe reduksi terdiri dari 

sakelar magnet (magnetic swicth), motor DC, pinion gear, dan starter clutch, 

seperti halnya pada motor starter konvensional. Perbedaan tipe reduksi dibanding 

tipe konvensional adalah kecepatan putar motor lebih tinggi dan momen 

inersianya lebih besar. 
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Gambar 9. Konstruksi Motor Starter Tipe Reduksi 

 

Secara umum motor starter terdiri dari bagian-bagian yang menhasilkan 

gaya putar terdiri dari: yoke, pole core, field coil, armature, carbon brush  dan  

lain-lain.  Sedangkan mekanisme pemindah tenaga terdiri dari: starter clutch dan 

magnetic switch. 

Komponen- komponen pada motor starter reduksi, yaitu antara lain: 

1. Yoke dan Pole Core 

 
Gambar 10. Pole Core dan Yoke 
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Yoke berfungsi sebagai tempat mengikatkan pole core yang terbuat dari 

besi atau logam berbentuk silinder dan sekaligus merupakan rumah armature, 

sedangkan pole core berfungsi menopang field coil (putaran medan). Motor 

starter mempunyai empat buah pole core yang dikaitkan pada yoke dengan sekrup. 

Cara kerja : arus listrik dari magnetic switch mengalir melalui fiel coil 

yang selanjutnya membangkitkan medan magnet yang diperlukan untuk memutar 

armature. 

2. Kumparan Medan atau  (Field Coil) 

Kumparan ini  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 disambungkan secara seri dengan armature coil agar arus yang 

melewati field coil juga mengalir ke armature coil. 

 
Gambar 11. Field Coil 

3. Armature 

Armature juga disebut jangkar, terdiri dari batang besi berupa poros yang 

dilengkapi dengan slot-slot. Armature tersusun dari celah armature core (sebagai 
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tempat lilitan armature), armature shaft (sebagai dudukan armature), comutatore 

(sebagai penerus arus dari sikat), armature coil (sebagai pemotong gaya gerak 

listrik). 

Armature berputar diakibatkan dari interaksi antara medan magnet 

yang dibangkitkan oleh fiel coil dengan armature coil. 

Fungsi armature mengubah energi listrik menjadi 

energi mekanik dalam bentuk gaya putar. 

 

Gambar 12. Armature 

 
4. Sikat Karbon (Carbon Brush) 

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

diikatkan pada pemegang permanen yang diisolator dan disambungkan dengan 

armature coil melalui comutatore, sedangkan sikat yang lainnya diikat pada 

pemegang yang dihubungkan ke massa body kendaraan. Sikat ditekan                 

ke comutatore oleh pegas, bila sikat tersebut telah aus maka tekanan pegasnya 

lemah dan sikat tersebut tidak akan dapat melakukan hubungan baik dengan 

comutatore sehingga starter tidak dapat menerima torque yang memadai untuk 

menghasilkan torque yang dibutuhkan oleh motor starter. 

Armature gear shaft 

Armature coil 

Commutator 
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Gambar 13. Brush 

 

5. Starter Clutch 

Motor starter reduksi dilengkapi dengan starter clutch begitu juga pada 

motor starter konvensional. starter clutch berfungsi untuk menghubungkan dan 

memutuskan putaran armature shaft ke pinion gear. 

 

Gambar 14. Starter Clutch 

Saat motor starter distart, maka starter clutch harus dapat 

menghubungkan/memindahkan putaran armature shaft ke pinion gear untuk 

Drive spring Roller spring

Clutch roller 

Ball bearing 

Return spring 

Pinion shaft 

pinion 

Ball bearing 
Clutch gear 
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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). 

Starter clutch terdiri dari pinion shaft yang pemindahannya jadi satu 

dengan pinion, spine tube yang disesuaikan dengan clutch bagian dalam. Clutch 

cover untuk menutup clutch outer, clutch rolroller dan clutch gear. Clutch roller 

adalah jenis outer roller dan cara kerja pergerakan dari magnetic switch 

menyebabkan plunger magnetic menekan clutch pinion shaft, yang mana putaran 

return spring dan bergerak kekiri. 

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 konstruksi 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. 
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Armature akan berputar, menyebabkan pinion berputar dan berkaitan 

dengan ring gear. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat cara kerja starter clutch 

dibawah ini :  

Cara kerja starter clutch adalah sebagai berikut : 

a) Starter clutch saat mulai start 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 15. Penampang Motor Starter Clutch Saat Mulai Start 

 

Armature yang berputar akan memaksa clutch housing yang beralur untuk 

berputar lebih cepat dari pada inner race yang disatukan dengan pinion gear. 

clutch roller akan menggelinding kearah yang lebih sempit antara clutch housing 

dan inner race hingga terikat mati antara clutch housing dengan inner race. 

Sebagai akibatnya roller akan memindahkan momen dari clutch housing ke inner 

race dan selanjutnya ke pinion gaer. 

Bila starter bekerja, roller-roller akan meluncur dalam outer alat pengunci 

bagian outer dan inner bersama-sama momen puntir (torque) dari outer (clutch 

gear) ke inner (spline tube). 

Roller 

Outer 

Inner Pinion 

Clutch roller 

Pinion shaft 
Roller spring 
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b) Starter clutch setelah mesin hidup 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 16. Penampang Motor Starter Clutch Selama Mesin Hidup 

 

Bila mesin telah hidup momennya akan memaksa inner race untuk 

berputar jauh lebih cepat dari clutch housing. Clutch kemudian akan 

menggelinding mendorong  pegas keruang yang lebih luas didalam housing. 

Akibatnya clutch housing dan inner race akan salaing melepas untuk mencegah 

starter clutch memindahkan momen dari pinion gear ke motor starter. 

 

6. Magnetic  Switch 

Magnetic switch terdiri dari rumah, tutup solenoid, return spring, pull in 

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

dipakai untuk pinion untuk mendorong pinion keluar dari main contact untuk 

mensuplai daya dari baterai ke motor. Magnetic switch digunakan untuk 

menghubungkan dan melepaskan pinion gear ke roda penerus da dari roda 

penerus, sekeligus bekerja sebagai main switch atau relay  yang memungkinkan 

Outer 

Inner 

roller 

Pengunci  

Noller spring Pinion shaft 

Clutch roller 
Pinion 
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arus yang lebih besar dari baterai mengalir ke motor starter dengan bantuan 

elektro magnet yang kuat. 

Kumparan pull in coil berfungsi untuk menggerakkan batang plunger dan 

menarik drive lever agar pinion gear terpasang dengan ring gear. Pull in coil 

menghubungkan terminal 50 dengan terminal C. Kumparan hold in coil  berfungsi 

menahan plunger agar contact plate tetap menempel untuk menghubungkan 

kontak arus pertama. Holl in coil menghubungkan terminal 50 dengan massa. 

 

Gambar 17. Magnetic switch 

 
Cara kerja magnetic switch : 

Bila pull in coil dan hold in coil dialiri arus dari baterai maka kumparan 

akan menjadi magnet sehingga inti akan terlempar atau terdorong dan 

berhubungan dengan plat contact pada terminal 30 dan terminal C. 

Magnetic switch dioperasikan oleh gaya magnet yang dibangkitkan 

didalam kumparan dan mempunyai dua fungsi yaitu mendorong pinion gear 

sehingga berkaitan dengan ring gear, dan bekerja sebagai main switch atau relay 

yang memungkinkan arus yang besar dari baterai ke motor starter. 

                         Main contact plate
Connecting terminal 

Main terminal 

Pull-in coil

Hold-in coil
Plunger

    Stud bolt

                  Return sping
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7. Reduction Gear dan armature shaft gear 

Perbandingan reduction gear dan armature shaft adalah sebagai berikut : 

Jumlah gigi pada armature shaft (Z1)  = 9 gigi 

Jumlah gigi pada reduction gear (Z2)  = 45 gigi 

Jumlah perbandingan gigi (Z1/Z2)  =        gigi 

Jadi perbandingan gigi armature shaft dan reduction gear adalah 1 : 5 

Perbandingan gigi pada starter pinion dan ring gear pada motor starter 

Honda Grand Civic 16 Valve adalah sebagai berikut : 

Jumlah gigi starter pinion (Z3)  = 9 gigi 

Jumlah gigi ring gear (Z4)  = 108 gigi 

Jumlah perbandinga gigi (Z3/ Z4) =         gigi 

Jadi perbandingan gigi pinion dengan ring gear adalah 1 : 12 

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

rpm, sehingga pinion gear harus berputar + 720 rpm. Dari data diatas dapat 

diketahui putaran reduction gear dan armature shaft sebagai berikut :  

Putaran armature shaft gear (n1) = 
rpm  3600   

9
45  x  720 =

  

Putaran reduction gear (n2)  = 
rpm  144   

45
9  x  720 =

  

Dengan adanya reduction gear maka putaran armature shaft gear  yang 

semula 3600 rpm dapat diperlambat hingga 144 rpm, sehingga momen yang 

dihasilkan motor starter meningkat tanpa harus menaikan konsumsi arus baterai. 
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Gambar 18. Reduksi Gigi Motor Starter 

 

 Jadi reduksi putaran dari gigi armature shaft menuju ring gear 

perbandingan giginya adalah sebagai berikut : 

)(Zgear pinion  
)(Zgear  ringJumlah  x 

)(Zshaft  armature Gigi
)(ZGear Reduction   gigian Perbanding

3

4

1

2

Drive
=

     

1
60  9

108 x 9
45 =

 

Jadi setiap satu kali putaran ring gear, armature shaft akan berputar 60 

kali. 

Seperti ditunjukkan gambar 18. 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 

seperempat atau seperempat setelah melalui mekanisme clutch. 

 

Gambar 19. Armature Shaft Gear dan Reduction Gear 
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E. Cara Kerja Sistem Starter Tipe Reduksi 

1. Saat kunci kontak  pada posisi start. 

 

Gambar 20.  Kunci Kontak Pada Posisi Start 

 

 Saat kunci kontak diputar pada posisi start, terminal 50 akan 

mengalirkan arus listrik dari baterai ke kumparan hold-in coil dan 

pull-in coil, dari pull in coil arus mengalir ke terminal C ke field coil 

dan armature coil lalu ke ground, pada titik ini penurunan tegangan 

pada pull in coil mempertahankan aliran arus yang mengalir pada 

bagian motor (field coil dan armature) 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.  
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Saat posisi start aliran arusnya adalah:  

                                                              
  

                              

                                                     

2. Pinion gear dengan ring gear berkaitan. 

 

 

Gambar 21.  Pinion Gear dan Ring Gear Berkaitan  

 

Magnetic switch dan ulir spiral mendooorong 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 hold in coil. 

Baterai Stater Terminal 
Hold in Coil Ground

Pull in Coil Field Coil Armature Ground 
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Saat pinion gear dengan ring gear berkaitan penuh aliran arusnya 

adalah: 

Stater→ Terminal → Hold in Coil→ Ground 

Baterai     Switch        50  

Terminal→Contact plate→Terminal→Field Coil→Armature→ 

Ground 

        30                  C     

3. Kunci Kontak Pada Posisi ON. 

 

Gambar 22.  Kunci Kontak Pada Posisi ON 

 

Apabila kunci kontak dikembalikan pada posisi ON dari posisi start, 

maka tegangan yang diberikan  ke terminal 50 akan terputus. 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 



28 

 

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. 

Saat kunci kontak posisi On aliran arusnya adalah:      

  Pull in coil→Hold in coil→Ground 

                                                                                                              

Baterai →Terminal →Contact→Terminal 

                     30              plate              C            Field  →  Armature     

→  Ground 

                                                                            Coil 

 

F. Analisis Gangguan Motor Starter  

1. Test kemampuan starter 
a) Test Pull in Coil. 

Tes 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. 
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Gambar 23. Test Pull In Coil 

 

Dari hasil pengujian pull in coil, didapatkan hasil pinion gear bargerak 

keluar, dari hasil ini dapat diartikan bahwa pull in coil dalam keadaan baik. 

 
b) Test Hold in Coil. 

Tes hold in coil caranya hubungkan kabel (+) baterai keterminal 50 dari 

motot starter, kemudian kabel (-) baterai hubungkan pada massa ground motor 

srarter. Dan pastikan bahwa pinion gear tetap keluar, bila tidak kerusakan pada 

holl in coil.  

 
Gambar 24. Test Hold In Coil 
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Dari hasil pengujian hold in coil, didapatkan hasil pinion gear masih 

tetap keluar, dari hasil pengujian ini dapat disimpulakan bahwa hold in coil masih 

dalam keadaan baik. 

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 25. Test Kembalinya Pinion 

 

Dari hasil pengujian kembalinya pinion, didapatkan pinion kembali 

dengan baik, dan berarti return spring masih dalam keadaan baik. 

 
 

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 
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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 26. Test Tanpa Beban 
 

Dari hasil pengujian tanpa beban, motor starter dapat berputar dengan 

lembut dan pinion bergerak keluar. Besarnya arus listrik yang mengalir pada 

sirkuit salama test tanpa beban yaitu 260 A. Dari hasil pengujian diatas dapat 

disimpulkan motor starter masih dalam keadaan baik.   
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2. Langkah pembongkaran 

 

 

Gambar 27. Pembongkaran dan Perakitan Komponen-komponen Motor Starter 

Reduksi 

Langkah pembongkaran motor starter harus dilakukan dengan prosedur 

dan urutan yang benar agar kerusakan komponen yang diakibatkan kesalahan 

pembongkaran dapat dihindari. Urutan pembongkarannya adalah:  

a) Lepas baut pengikat brush holder pada end cover. 

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

c) Lepas end cover dari armature housing. 
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d) Lapas brush holder dari comutatore. 

e) Lepas armature housing dan armature dari gear housing. 

f) Melepas tiga baut pengikat gear housing bersama dengan gasket dan labyrinth 

tube. 

g) Lepas gear housing cover dan lepas clutch beserta gigi reduksi (overrunning 

clutch assembly). 

h) Lepas starter solenoid (magnetic switch) dari dudukannya bersama dengan 

dengan solenoid lever. 

3. Langkah pemeriksaan 

Pemeriksaan dan pengetesan motor starter yang harus dilakukan setelah 

dilakukan pembongkaran dan sebelum perakitan motor starter, adalah sebagai 

berikut : 

a. Armature 

1) Pemeriksaan comutatore dari kemungkinan sirkuit yang terbuka. 

Pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan ohm meter (multi meter). 

Tempelkan terminal (+) dan (-) ohm meter pada segmen-segmen comutatore. Bila 

ada tidak segmen yang berhubungan, maka gantilah armature. 

Dari hasil pengujian comutatore dari kemungkinan sirkuit yang terbuka, 

didapatkan hasil yang baik, karena dari hasil pengetesan antara segmen-segmen 

comutatore   terdapat hubungan.  

2) pemeriksaan bahwa comutatore  tidak berhubungan dengan massa 

Tempelkan terminal (+) ohm meter pada comutatore dan yang (-) dengan 

inti armature coil. Jika terdapat hubungan maka armature harus diganti. 
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Dari hasil pengujian comutatore dari kemungkinan hubungan massa, 

didapatkan hasil yang baik, karena dari hasil pengujian tidak terdapat hubungan 

antara comutatore  dengan inti armature coil.  

b. Comutatore 

1) Periksa comutatore terhadap permukaan kotor atau terbakar maka kotoran 

harus dibersihkan, dapat dilakukan dengan menggunakan amplas no. 400 

atau dengan membubut. 

2) Periksa circle run out dari komutator. 

Pemeriksaan comutatore runout dilakukan dengan menggunakan alat berupa dial 

indicator, jika comutatore runout melebihi batas service maka comutatore 

harus diganti bersama dengan armature. 

 
Gambar 28. Pemeriksaan Comutatore Run Out 

 

Tabel 1. Comutatore  Runout 

 Standart Service Limit Hasil Pengujian 

Mitsuba (1.0 kw) 0.2 mm 0.4 mm 0.3 mm 



35 

 

 
Dari hasil pengujian comutatore  Runout, didapatkan hasil yang baik, 

karena dari hasil pengujian masih dibawah batas service. 

 

3) Pemeriksaan diameter comutatore. 

 Pemeriksaan diameter comutatore dilakukan dengan 

menggunakan fernier caliper.  

 

Gambar 29. Pemeriksaan Diameter Comutatore 

 

Tabel 2. Diameter Comutatore 

 Standart Service Limit Hasil Pengujian 

Mitsuba (1.0 kw) 26.0 mm 27.5 mm 26.5 mm 

 
Dari hasil pengujian diameter comutatore, didapatkan hasil yang baik, 

karena dari hasil pengujian masih dibawah batas service. 
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4) Pemeriksaan kedalaman segmen. 

Cek bahwa bagian potongan bersih dan bebas dari material asing, 

haluskan tepinya. 

5) Pemeriksaan segmen mica 

Memeriksa semua mica dan kedalamanya harus bersih dan terbebas 

dari bahan-asing 

Tabel 3. Comutatore mica depth 
 Standart Service Limit Hasil Pengujian 

Mitsuba (1.0 kw) 0.4 mm 0.15 mm 0.36 mm 

 

Dari hasil pengujian comutatore mica depth, didapatkan hasil yang baik, 

karena dari hasil pengujian masih dibawah batas service. 

 
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. 

Dari hasil pengujian field coil terhadap hubung antara ujung-ujung kawat, 

masih baik karena terdapat hubungan antara kawat-kawat field coil. 

 
2) Ground test 

Periksa kemungkinan terdapat hubungan antara ujung  field coil dan frame 

medan. Jika ada hubungan ganti  field coil.  
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Gambar 30. Pengetesan Kebocoran dan Ground Test pada Field Coil 

d. Brush 

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

limit yang telah ditentukan. 

 

Gambar 31. Pemeriksaan Panjang Brush 

Tabel 4. Panjang brush  

 Standart Service Limit Hasil Pengujian 

Mitsuba (1.0 kw) 14.3 mm 9.3 mm 13.2 mm 

 
Dari hasil pengujian panjang brush, masih dalam keadaan baik  karena dari 

hasil pengujian masih dibawah batas service. 

 
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. 

N
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Gambar 32. Pengukuran Ketegangan Brush Spring 

 
Tabel 5. Spring tension 
 
 Standart Service Limit Hasil Pengujian 

Mitsuba (1.0 kw) 20.5 mm 21.5 mm 20.8 mm 

 
Dari hasil pengujian panjang sping tension, masih dalam keadaan baik 

karena dari hasil pengujian masih dibawah batas service. 

 
3) Pemeriksaan brush holder 

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

jika terjadai hubungan maka pada brush holder terjadi kebocoran. 

 
Gambar 33. Pemeriksaan Brush Holder 

 

Dari hasil pengujian brush holder, didapatkan hasil yang baik karena dari 

hasil pengujian brush holder tidak terjadi kebocoran.  

No contiuity
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e. 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.  

Dari hasil pengujian kopling starter dan roda pinion gear, didapatkan hasil 

yang baik . 

 
f. Magnetic switch 

1) Pemeriksaan plunger 

Periksa daya balik plunger setelah ditekan, dan pastikan kembali 

dengan lembut keposisi semula. 

 
Gambar 34.  Pemeriksaan Plunger 

 

Dari hasil pengujian plunger, didapatkan hasil yang baik, karena daya tarik 

plunger masih lembut. 

Returns 
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2) Lakukan test hubungan terbuka pull in coil. 

Menggunakan ohm meter, cek adanya hubungan antara terminal 50 dan 

terminal C. bila tidak ada hubungan, ganti magnetic switch. 

 

Gambar 35. Tes Sirkuit Terbuka Pull In Coil 

Dari hasil pengujian test hubungan terbuka pull in coil, didapatkan hasil 

yang baik, karena adanya hubungan antara terminal 50 dan terminal C. 

 

3) Lakukan Test Hubungan Terbuka Hold In Coil 

Menggunakan omh meter, cek adanya hubungan diantara terminal 50 

dan swtch body. Bila tidak ada hubungan ganti rakitan magnetic switch. 

 

 

 

 

 

Gambar 36. Tes Sirkuit Terbuka Hold In Coil 

Dari hasil pengujian test hubungan terbuka pull in coil, didapatkan hasil 

yang baik, karena adanya hubungan antara terminal 50 dan massa. 

 

Terminal C 

Terminal 50

Continuity

c



41 

 

4. Langkah perakitan 

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 : 

a. Memasang solenoid lever dan starter solenoid pada dudukannya. 

b. Memasang overrunning clutch assembly bersama dengan gear housing cover 

pada gear housing . 

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

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

e. Pasang brush holder pada comutatore. 

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

brush holder. 

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

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

 

G. Throuble shooting 

Beberapa prosedur trouble shooting antara lain : 

1. Motor starter tidak berfungsi atau mesin tidak berputar 

Table 6. Throubleshooting 
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 

a. Bateraai di charge 
kembali 

b. Bersihkan 

c. Pasang kembali 

d. Ganti yang baru 
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e. Air baterai kurang  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. Kabel 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 
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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. Periksa 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 
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5. Motor starter berputar terus walaupun kunci kontak dikembalikan ke posisi 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) 
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BAB III 

PENUTUP 
 

A. Kesimpulan 

Pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya dihasilkan 

beberapa kesimpulan diantaranya : 

1. Sistem Starter pada Honda Grand Civic 16 Valve mempunyai spesifikasi 

sebagai berikut : voltage polarity 12 volt negative grounding dan antara 

terminal  positif (+) dan negative (-) baterai tidak boleh  terbalik, starter type 

reduction starter tanpa menggunakan idle gear, output tegangan 12 volt dan 

daya sebesar 1,0 KW, no load characteristic tegangan sebesar 11 volt dengan 

membutuhkan arus 50 ampere dan putaran mesin yang diahasilkan sebesar 

3850 rpm, dan magnetic switch akan bekerja pada tegangan diatas 8 volt. 

2. Cara kerja sistem starter Honda Grand Civic menggunakan motor starter tipe 

reduksi tanpa menggunakan idle gear, karena penempatan motor starter pada 

Honda Grand Civic yang menghadap kebelakang sehingga tidak memerlukan 

idle gear sebagai permbalik arah putar, hal inilah yang membedakan 

penggunaan motor starter tipe reduksi tanpa idle gear dengan motor starter 

tipe reduksi yang lain. 

3. Kerusakan yang sering terjadi pada motor starter antara lain terdengar bunyi 

krek pada saat start dan putaran motor starter tidak stabil, hal ini disebabkan 

terjadi kerusakan pada starter switch yaitu hold in coil putus sehingga tidak 

mampu menahan pinion gear tetap berkaitan selama proses start. Cara 

perbaikanya yaitu ganti komponen starter switch dengan yang baru. 
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B. Saran 

Penulis akan menyampaikan beberapa saran sebagai masukan agar kondisi 

motor starter tidak mudah mengalami gangguan yaitu :  

1. Lakukan perawatan dan pemeriksaan sistem starter secara berkala guna 

mencegah gangguan atau kerusakan yang mungkin terjadi pada sistem starter.  

2. Dalam pemasangan kabel pada terminal harus kuat agar arus dari baterai tidak 

berkurang akibat adanya hambatan pada terminal baterai. 

3. Lakukan analisis secara terarah dan berurutan untuk mempermudah dalam 

melakukan perbaikan terhadap kerusakan yang terjadi, dalam Perbaiki 

komponen sistem starter yang mengalami kerusakan secepat mungkin untuk 

mencegah kerusakan yang lebih fatal, bila perlu ganti komponen yang rusak 

dengan yang baru. 
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Lampiran 1. Foto-foto Engine Stand Honda Grand Civic 

 
Foto engine stand Honda Grand Civic tampak depan 

 

 
Foto engine stand Honda Grand Civic tampak samping 
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Foto engine stand Honda Grand Civic tampak belakang 

 

 

 
Foto motor starter Honda Grand Civic  

 

 


