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PENDAHULUAN 
 
A. Petunjuk Penggunaan Bahan Ajar 

Bahan ajar “Perbaikan Kerusakan Sistem Pengapian Konvensional” 
dirancang untuk pelaksanaan pembelajaran mandiri tanpa kehadiran 
guru atau pembelajaran klasikal. Apabila digunakan pada 
pembelajaran mandiri, ikutilah petunjuk berikut agar memudahkan 
dalam mempelajarinya. 
1. Pahami tujuan umum pembelajaran (TUP) dari bahan ajar dan 

tujuan khusus pembelajaran (TKP) kegiatan belajar, agar dapat 
mengukur ketercapaian pembelajarannya. 

2. Pelajari materi kegiatan belajar dengan seksama sesuai dengan 
selera, situasi dan kondisi yang dikehendaki. 

3. Jika dirasa telah paham dengan materi yang dipelajari, kerjakan 
latihan yang ada pada kegiatan belajar. 

4. Cocokkan hasil pekerjaan latihan dengan kunci jawaban latihan 
yang tersedia di belakang soal latihan. 

5. Jika ada yang belum sesuai antara hasil pekerjaan latihan  dengan 
kunci jawaban, pelajari kembali materi dari soal latihan yang belum 
terjawab dengan benar tadi, kemudian coba lagi mengerjakan soal 
latihannya hingga jawabannya benar. 

6. Setelah semua soal latihan terjawab dengan benar, kerjakanlah 
soal tesnya. 

7. Cocokkan hasil pengerjaan soal tes dengan kunci jawaban yang 
tersedia pada bagian akhir dari bahan ajar ini. 

8. Jika ada yang belum sesuai antara hasil pengerjaan soal tes 
dengan kunci jawaban, ulangi kembali mengerjakan soal tersebut 
sampai jawabannya benar. 

9. Selama mempelajari isi bahan ajar ini, diperkenankan 
menggunakan referensi lain atau minta keterangan dari teman 
sejawat atau guru pembimbing. 

10. Setelah menyelesaikan semua aktifitas pembelajaran dan dirasa 
telah menguasai materi sesuai dengan tujuan pembelajaran, 
disarankan menemui guru pembimbing untuk tindak lanjutnya. 
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B. Deskripsi Isi Bahan Ajar 
Bahan ajar “Sistem Pengapian Konvensional” ini dirancang dengan 
susunan sebagai berikut : 
1. Identifikasi komponen sistem pengapian. 
2. Cara kerja sistem pengapian. 
3. Pemeriksaan komponen sistem pengapian. 
4. Perawatan dan perbaikan sistem pengapian. 

 
 
C. Prasyarat 

Untuk memudahkan dalam mempelajari bahan ajar “Perbaikan 
Kerusakan Sistem Pengapian Konvensional” ini, maka peserta harus 
menguasai bahan ajar “Azas-azas kelistrikan” baik berupa teori 
maupun praktik, bahan ajar “Azas-azas Kelistrikan” berisi materi yang 
berhubungan dan mendasari semua bahan ajar kelistrikan otomotif. 

 
 
D. Tujuan Umum Pembelajaran 

Setelah mempelajari bahan ajar ini, peserta dapat : 
1. Menjelaskan komponen dan fungsi komponen sistem pengapian 

konvensional. 
2. Menjelaskan cara kerja sistem pengapian konvensional. 
3. Menjelaskan cara merawat komponen sistem pengapian 

konvensional. 
4. Memperbaiki sistem pengapian konvensional. 
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KEGIATAN BELAJAR 1 : 
IDENTIFIKASI KOMPONEN SISTEM 

PENGAPIAN 
 
A. Tujuan Khusus Pembelajaran 

Setelah mempelajari kegiatan belajar 1, peserta dapat : 
1. Mengidentifikasi komponen sistem pengapian. 
2. Menjelaskan fungsi komponen sistem pengapian. 

 
B. Materi Pembelajaran 

Sistem pengapian berfungsi untuk membangkitkan percikan bunga api 
pada busi yang digunakan untuk membakar campuran udara dan 
bahan bakar yang dikompresikan di dalam silinder. 
Agar hasil yang diperoleh sistem pengapian sempurna, maka 
rangkaian ini harus memenuhi beberapa kriteria, antara lain : 
♦ Dapat merubah tegangan rendah menjadi tegangan tinggi. 
♦ Dapat beroperasi dengan sumber tegangan yang berbeda 

(tegangan batere dan/atau alternator). 
♦ Dapat mengalirkan tegangan tinggi ke busi-busi sesuai dengan 

urutan pengapian. 
♦ Waktu pembangkitan tegangan tinggi harus tepat sesuai dengan 

putaran mesin. 
 
Sistem pengapian pada dasarnya dapat dibedakan dalam beberapa 
jenis antara lain : sistem pengapian konvensional (dengan magnit dan 
batere), sistem pengapian transistor (jenis pulse generator dan hall 
effect) dan sistem pengapian dengan pelepasan muatan dari kapasitor 
(CDI system).  
Bahan ajar ini hanya menguraikan sistem pengapian konvensional 
dengan batere.   Sistem pengapian konvensional terdiri dari : kunci 
kontak, koil, distributor, kondensor, busi, kabel tegangan tinggi dan 
kabel penghubung (perhatikan gambar berikut ini). 
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1.  Batere 
2.  Kunci Kontak 
3.  Koil 

Pengapian 
4.  Distributor 
5.  Kondensor 
6.  Kontak Platina 
7.  Busi 
 

 
 
 

Gambar 1.  Rangkaian sistem pengapian konvensional 
 

1. Saat pengapian dan penyetelan saat pengapian 
Waktu antara saat awal pembakaran hingga pembakaran 
sempurna terjadi sekitar dua mili detik. 
Percikan bunga api harus cukup untuk menghasilkan tekanan 
pembakaran yang optimal pada berbagai kondisi kerja engine. Saat 
pengapian harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan seperti 
tercantum di bawah ini, yakni : 
• Tenaga engine maksimum 
• Konsumsi bahan bakar yang ekonomis 
• Tidak terjadi “engine knock” 
• Gas bekas bersih 
 
 Kebutuhan di atas tidak bisa dipenuhi secara serempak, 
dengan demikian permasalahan yang timbul harus ditemukan dari 
kasus perkasus secara mendasar. 
Saat pengapian yang optimum tergantung pada beberapa faktor 
yaitu : data kecepatan engine, beban dan desain, bahan bakar dan 
kondisi kerja seperti starting, idling dan overrun. 
 Saat pengapian dihubungkan langsung dengan kondisi kerja 
engine melalui mekanisme pengaju saat pengapian (centrifugal dan 
vacum advancer). 
Kedua jenis penyetel saat pengapian ini dapat memberikan efek 
secara individual maupun secara bersama-sama. 
Grafik berikut menunjukkan tekanan dalam ruang bakar sebuah 
mesin empat langkah dengan saat pengapian yang benar dan yang 
salah. 
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            Sudut engkol αz 

Gambar 2.  Kurva tekanan dalam ruang bakar dengan saat pengapian yang 
berbeda 

 
Keterangan : 
1.  (Za) - Pengapian pada saat yang tepat 
2.  (Zb) - Pengapian terlalu awal 
3.  (Zc) - Pengapian terlambat 
 
Apabila saat pengapian terlambat maka tenaga engine akan 
berangsur-angsur menurun dan konsumsi bahan bakar meningkat. 
Bila saat pengapian terlalu awal dapat menyebabkan masalah yang 
serius pada busi dan engine, terutama apabila  saat pengapian 
terjadi jauh lebih awal (over-advanced) yang menyebabkan 
terjadinya suara ketukan pada engine (engine knock) dan gas 
bekas mengandung racun. 
 

2. Urutan Pengapian 
 Urutan pengapian merupakan urutan pengaliran arus bertegangan 
tinggi ke busi-busi saat akhir kompresi. Urutan pengapian sudah 
dirancang dan disesuaikan dengan silinder engine. 
Penomoran silinder pada engine biasanya dimulai dari depan 
meskipun demikian ada beberapa variasi pada engine jenis V.  
Pada engine empat silinder, urutan pengapiannya 1 - 3 - 4 - 2 atau 
1 - 2 - 4 - 3, sedangkan untuk engine enam silinder, secara umum 
urutan pengapiannya 1 -  5  - 3 - 6 - 2 - 4. 

 

Zb 
Za 

Zc 

Sesudah TMA Sebelum TMA 

75o   50o    25o     o0    -25o  -50o   -75o

bar 



Diklat Mekanik 1    Sistem Pengapian Konvensional  
 

Prepared by Sumarsono/P4TK-BMTI Bandung                                 6

Urutan pengapian sangat penting diperhatikan, oleh karena itu 
kabel tegangan tinggi antara tutup distributor dengan busi-busi 
harus dihubungkan dengan urutan yang benar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.  Penempatan kabel busi pada distributor untuk engine 4 silinder 

(urutan pengapian : 1 - 3 - 4 - 2) 
 

3. Komponen sistem pengapian 
a. Kunci kontak (Ignition Switch) 

Kunci kontak berfungsi sebagai alat untuk memutuskan dan 
menghubungkan arus dari batere ke rangkaian primer pada 
sistem pengapian.  Pada kunci kontak biasanya terdapat 
beberapa terminal, terminal-terminal tersebut biasanya diberi 
tanda secara alphabetis yakni ; B (batere), IG 
(ignition/pengapian), ST (starter) dan ACC (accessories), 
khususnya kendaraan produksi Jepang. 
Sedangkan kendaraan produksi Eropa, terminal-terminal pada 
kunci kontak tersebut biasanya ditandai dengan angka, 
misalnya 30 (batere positif), 15 (ignition/pengapian), 50 
(starter/solenoid). 
 
 
 
 
 

Gambar 4.  Kunci kontak 
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b.  Koil pengapian (ignition coil) 
Koil berfungsi untuk merubah tegangan rendah dari batere 
menjadi tegangan tinggi untuk menghasilkan bunga api pada 
busi.  Koil menghasilkan tegangan tinggi dengan prinsip 
induksi.  Sebuah koil terdiri dari rangka logam yang menahan 
plate jacket untuk mengurangi penyebaran medan manget.  
Didalamnya terdapat dua buah kumparan, yakni kumparan 
primer dan kumparan sekunder yang dililitkan pada inti besi. 
Kumparan sekunder dililitkan langsung pada inti besi yang 
sudah dilaminasi sedangkan kumparan primer dililitkan setelah 
kumparan sekunder. 
Jumlah lilitan pada kumparan primer dan kumparan sekunder 
bervariasi, walaupun demikian biasanya kedua kumparan ini 
mempunyai perbandingan sekitar 1 : 100 (primer : sekunder). 
Kumparan primer mempunyai tahanan antara 2 ohm sampai 
dengan 3 ohm, tergantung pada jenis koil. 
Di dalam koil juga terdapat oli yang digunakan sebagai 
pendingin.  Pada koil biasanya terdapat tiga terminal yakni, 
terminal positif (terminal 15), terminal negatif (terminal 1) dan 
terminal tegangan tinggi (terminal 4). 
 

1.  Terminal tegangan 
tinggi 

2.  Isolasi pemisah 
kumparan 

3.  Isolasi penutup 
4.  Penghubung tegangan 

tinggi melalui kontak 
pegas 

5.  Rumah/body 
6.  Pengikat 
7.  Plate jacket 

(magnetic) 
8.  Kumparan primer 
9.  Kumparan sekunder 
10. Sealing compound 
11. Insulator 
12. Inti besi 

 
              Gambar 5.  Konstruksi koil pengapian 

Terminal 15 

Terminal 4 

Terminal 1 
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c. Tahanan ballast (ballast resistor) 
Pada sistem  pengapian yang menggunakan platina, terdapat 
rangkaian yang dilengkapi dengan resistor atau kawat resistor 
yang dikenal dengan nama tahanan ballast (ballast resistor). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6.  Rangkaian sistem pengapian dengan tahanan ballast 
 
Tahanan ini dipasang antara kunci kontak dan koil, tahanan ini 
mengurangi tegangan pada koil yang memang dirancang untuk 
bekerja di bawah (lebih rendah) dari tegangan batere 12 volt.  
Apabila kunci kontak diarahkan pada posisi start untuk 
menghidupkan engine, tahanan ballast tidak  dilewati arus 
karena koil mendapat tegangan dari terminal “ST” (cranking 
voltage).  Setelah engine hidup dan kunci kontak kembali pada 
posisi “IG” tahanan ballast kembali dilewati arus yang dialirkan 
ke rangkaian primer, dengan demikian tegangan pengapian 
saat start dan saat engine hidup relatif sama.. 
Beberapa jenis tahanan ballast sensitif terhadap panas.  Saat 
engine dihidupkan pada putaran rendah, kontak platina 
menutup relatip lebih lama daripada saat kecepatan tinggi.  
Pada kecepatan rendah, tahanan ballast menjadi panas.  
Kondisi ini menyebabkan naiknya nilai tahanan pada tahanan 
ballast, dengan demikian arus yang mengalir pada kontak 
platina menurun,  Cara ini membantu memperpanjang umur 
kontak platina. 

Kunci kontak 

Kabel busi 

Busi 

Distributor 
Eksternal 
resistor 

Koil pengapian 

Ke motor starter 
Rangkaian 
saat start 

Rangkaian 
saat hidup 

Kabel tegangan 
tinggi 
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Pada putaran tinggi, tahanan ballast mempunyai suhu yang 
rendah, hal ini memungkinkan mengalirnya arus yang besar, 
yang membantu kerja koil. 

 
d. Distributor 

Pada dasarnya sebuah distributor berfungsi untuk mengalirkan 
arus betegangan tinggi dari koil ke busi-busi sesuai dengan 
urutan pengapian. Untuk lebih detailnya bisa disimpulkan bahwa 
distributor mempunyai tiga fungsi yaitu : 
♦ Menghubungkan dan memutuskan arus pada rangkaian 

primer sehingga koil menghasilkan tegangan tinggi (bagian 
kontak pemutus/platina). 

♦ Menjadikan tepatnya waktu pembangkitan tegangan tinggi 
sesuai dengan putaran mesin (Bagian mekanis centrifugal 
advancer dan vacuum advancer). 

♦ Meneruskan arus bertegangan tinggi pada busi sesuai 
dengan urutannya. 

 
 
 

1. Tutup dirstributor 
2. Rotor 
3. Tutup penahan 

debu 
4. Poros distributor 
5. Cam 
6. Sambungan ke  

saluran  vakum 
7. Vacuum advancer 
8. Kondensor 

 
 
                  

 
 
 
 
 

Gambar 7.  Komponen-komponen distributor 
 

 Pada distributor terdapat komponen yang berguna untuk 
mempercepat saat terjadinya pengapian yakni centrifugal 
advancer dan vacuum advancer. 

1 
 
 

 
2 
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Centrifugal advancer bekerja berdasarkan putaran mesin 
sedang vacuum advancer bekerja berdasarkan kevakuman 
yang terjadi pada saluran masuk (intake manifold). 
1) Mekanisme Centrifugal Advancer 

Plat penopang yang berputar bersama poros distributor 
merupakan tempat terpasangnya bobot pemberat (fly 
weight). 
 
 
 

1.  Plat penopang 
2.  Cam 
3.  Pengungkit 
4.  Bobot pemberat 
5.  Poros distributor 
6.  Yoke 

 
 
 
 

                                              Gambar 8. Centrifugal advancer 
 

2)   Vacuum Advancer 
Vacuum advancer bekerja berdasarkan kevakuman yang 
terjadi pada saluran pemasukan (intake manifold).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar  9.  Vacuum advancer 
 
Dipasangnya vacuum advancer merupakan metode untuk 
mempercepat saat pengapian ketika beban engine rendah 
dan pembukaan katup gas pada posisi medium. 

Katup 
gas 

Karburator
Lubang vakum

Saluran vakum

Vacuum advancer
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Ketika katup gas menutup saluran, pada saluran ke 
vacuum advancer tidak terjadi kevakuman.  Dengan 
demikian tidak ada percepatan saat pengapian.  Bila katup 
gas digerakkan sampai setengah pembukaan katup, maka 
udara yang bergerak melewati saluran vakum 
menyebabkan daerah ini mempunyai kevakuman yang 
tinggi, akibatnya membran pada vacuum advancer 
terhisap.   Gerakan  membran ini menyebabkan 
tertariknya tuas membran yang dihubungkan pada dudukan 
platina. Karena gerakan ini berlawanan dengan arah 
putaran poros distributor, maka saat membukanya platina 
menjadi lebih awal, artinya pengapian juga terjadi lebih 
awal. 
Kevakuman akan menurun saat percepatan dan katup gas 
terbuka penuh.  Pada kedua kondisi ini vacuum advancer 
tidak bekerja untuk mempercepat saat pengapian. 
Walaupun demikian, saat pedal gas diinjak secara 
mendadak, dimana centrifugal advancer belum berfungsi 
karena putaran engine masih rendah, maka vacuum 
advancer ini bekerja mempercepat saat pengapian. 

 
e.  Kondensor 

Kondensor terbuat dari dua lembar alumunium yang dibatasi 
dengan kertas isolasi. Lembaran ini digulung dan ditempatkan 
pada tabung logam. Dalam pemasangannya kondensor 
dirangkai secara paralel dengan kontak platina.  Plat-plat 
kondensor meredam arus yang dapat menimbulkan percikan 
api pada kontak platina pada saat membuka. Hal ini 
mempercepat berhentinya aliran listrik pada rangkaian primer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 10. Konstruksi kondensor 
 

Isolasi 

Lembaran aluminium 
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Proses kerja kondensor : 
♦ Saat kontak platina terbuka, aliran arus pada kumparan 

primer terhenti dan terjadi perubahan medan magnit yang 
menyebabkan terbangkitnya tegangan tinggi pada kumparan 
sekunder. 

♦ Perubahan garis gaya magnit ini juga menghasilkan 
tegangan induksi pada kumparan primer dan arus induksinya 
dapat  mengalir melalui kontak platina yang masih terbuka. 

♦ Plat-plat pada kondensor menyediakan area yang luas untuk 
mengalirkan elektron selama kontak platina terbuka.  
Keadaan ini menyebabkan diserapnya arus yang akan 
mengalir lewat kontak platina. 

♦ Secara cepat kondensor diisi, dalam keadaan seperti ini, 
kontak platina mempunyai celah yang cukup untuk 
menghindarkan adanya percikan api.  Kesimpulannya 
kondensor bekerja sebagai penampung arus listrik 
sementara. 

♦ Kondensor juga menghentikan arus secara cepat, hal ini 
menyebabkan perubahan garis gaya magnit terjadi lebih 
cepat.  Proses inilah yang diperlukan untuk pembangkitan 
tegangan tinggi pada kumparan sekunder. 

  
f. Kontak platina (Contact point) 

Kontak platina merupakan komponen yang menghubung dan 
memutuskan arus pada rangkaian primer yang dikontrol oleh 
breaker cam pada poros distributor.  Arus yang mengalir pada 
kontak platina ini bisa mencapai 5 amper dan tegangan yang 
dihasilkan kumparan primer bisa mencapai 500 volt.  Pada 
engine 4 silinder, saat engine pada putaran 6000 Rpm, kontak 
platina membuka dan menutup hingga 12.000 kali dengan 
frekuensi 200 Hz. 
Kontak platina yang rusak dapat mengganggu pengaliran arus 
pada koil pengapian, sehingga konsumsi bahan bakar menjadi 
lebih tinggi dan nilai gas bekas yang lebih jelek. 
♦ Sudut dwell (Dwell Angle)  

Kondisi kontak platina berpengaruh pada sudut dwell, atau 
biasa juga disebut cam angle. 
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Sudut dwell adalah sudut yang dibentuk oleh cam pada 
distributor saat kontak platina mulai menutup hingga 
membuka kembali.  Kontak platina menutup dalam waktu 
yang sangat singkat, hal ini memungkinkan mengalirnya arus 
listrik ke kumparan primer untuk membangkitkan medan 
magnit. Bila medan magnit lemah maka tegangan tinggi 
yang dihasilkan oleh koil juga rendah,  hal ini terjadi terutama 
pada putaran tinggi.  
Karena besarnya sudut dwell dipengaruhi besarnya celah 
platina maka kondisi kontak platina perlu penanganan 
khusus.  Dengan berubahnya celah kontak platina maka 
besarnya sudut dwell juga berubah.  Semakin kecil celah 
kontak platina, makin besar sudut dwellnya dan saat 
pengapian lebih lambat. Sedangkan semakin besar celah 
kontak platina, makin kecil sudut dwellnya dan saat 
pengapian terjadi lebih awal. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gambar 11.  Sudut dwell (Dwell angle) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 12. Hubungan celah kontak platina dengan sudut dwell 
 

 

Kontak platina 
membuka 

Kontak platina 
membuka Kontak platina 

menutup 

Kontak platina  

Dwell angle  

Keterangan gambar : 
a   Kontak platina menutup 
b   Celah kontak platina besar, 

sudut dwell kecil 
c   Celah kontak platina kecil, 

sudut dwell besar 
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Pemeriksaan sudut dwell yang akurat hanya bisa dilakukan 
dengan alat pemeriksa sudut dwell elektronik (Electronic Dwell 
Angle Tester).  Penyetelan celah kontak platina harus dilakukan 
pertama kali, artinya sudut dwell sudah benar sebelum saat 
pengapian disetel. 
 

g. Busi (Spark Plug) 
Busi merupakan media untuk meloncatkan bunga api  untuk 
membakar campuran udara dan bahan bakar pada akhir 
langkah kompresi.  Busi mempunyai dua elektroda yakni 
elektroda tengah (elektroda positif) yang dihubungkan ke 
terminal busi dan elektroda samping (elektroda negatif) yang  
dihubungkan ke badan busi sebagai massa. 
Antara kedua elektroda tersebut terdapat celah untuk 
meloncatkan bunga api.  Tegangan tinggi yang terinduksi pada 
koil akan dialirkan pada distributor, kabel tegangan tinggi, busi 
(elektroda tengah busi), dan melalui celah busi dialirkan ke 
elektroda massa.  Suatu hal yang perlu diingat bahwa saat arus 
melompati celah busi, percikan api akan terbangkit, inilah tujuan 
akhir dari sistem pengapian. 

 
 
 

1.  Mur terminal busi 
2.  Ulir terminal busi 
3.  Barrier 
4.  Isolasi 
5.  Seal penghantar 

khusus 
6.  Batang terminal 
7.  bodi 
8.  Gasket 
9.  Isolator 
10.  Elekktroda tengah 
11.  Elektroda massa 

 
 
 
 

                                      Gambar 13.  Konstruksi busi 
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♦ Tingkat panas busi (Spark plug heat range) 
Tingkat panas busi sangat penting untuk diperhatikan, yang 
dimaksud dengan tingkat panas busi adalah kemampuan 
busi untuk menyalurkan panas dari ujung elektroda positif ke 
sistem pendingin pada engine.   Hal ini ditentukan oleh jarak 
sumber panas yang harus ditempuh sampai ke pendingin.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 14.  Jenis busi 
 

Seperti diperlihatkan pada gambar 14, ujung elektroda pada 
busi dengan isolator yang panjang menyebabkan jarak 
terhadap sistem pendingin menjadi jauh, dengan demikian 
panas pada ujung elektroda akan mengalir dengan jarak 
yang cukup jauh.  Jenis busi seperti ini akan cepat menjadi 
panas, dan biasanya disebut busi panas.  Sebagai 
kebalikannya, pada busi yang isolatornya lebih pendek, 
pengaliran panas dari elektroda tengah ke pendingin 
prosesnya lebih cepat.  Busi seperti ini biasa disebut busi 
dingin. 
Perencanaan dan pengoperasian mesin akan menentukan 
jenis busi yang akan digunakan, busi dingin atau busi panas.  
Secara umum pada engine yang beroperasi pada kecepatan 
tinggi atau berbeban berat dibutuhkan busi dingin sehingga 
pengaliran panas bisa lebih cepat.  Pada mesin yang rata-
rata beroperasi  pada kecepatan rendah digunakan busi 
panas.  Untuk engine yang beroperasi pada putaran normal 
digunakan busi antara busi panas dan busi dingin. 
Tingkat panas busi biasanya ditunjukkan dengan nomor 
yang tertera pada bagian samping busi.   Sebagai contoh, 
pada busi merk Bosch terdapat tanda ukuran dengan nomor.  
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Makin kecil nomor, maka tingkat panas busi makin rendah 
dan makin besar nomor maka tingkat panas busi makin 
tinggi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 15.  Perbandingan daerah kerja busi 
 

Untuk pemakaian busi yang paling aman adalah 
menggunakan busi sesuai dengan anjuran pabrik.  
Yang penting untuk diperhatikan adalah bahwa secara 
normal busi bekerja pada temperatur antara 400°C sampai 
850°C, dengan demikian pemakaian busi harus disesuaikan 
dengan kondisi kerja engine. 
Di bawah ini adalah kurva temperatur beberapa busi dengan 
tingkat panas yang berbeda pada beban penuh dengan 
engine yang sama. 
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Busi dengan angka tingkat panas busi  yang tinggi (busi panas) 
karena isolatornya panjang, maka penyusutan panasnya 
lambat. 
1)  Busi dengan angka tingkat panas busi sedang, isolatornya 

lebih pendek dari busi panas, penyusutan panas lebih 
baik. 

2)  Busi dengan angka tingkat panas yang rendah (busi 
dingin) isolatornya pendek memungkinkan pengaliran 
panas sangat mudah. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 17.  Pengaliran panas pada elektroda tengah 

Gambar 16.  Kurva temperatur busi 
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Untuk mendapatkan hasil kerja busi yang maksimal maka 
penggunaan busi harus mengikuti petunjuk pabrik.  
♦ Celah busi 

Celah busi adalah jarak yang sangat sempit antara 
elektroda tengah dan elektroda massa.  Celah busi yang 
kecil memerlukan tegangan pengapian yang rendah.  Bila 
celah busi terlalu kecil, tegangan cadangan (voltage 
reserve) menjadi tinggi, tetapi kesalahan pengapian bisa 
terjadi karena sangat sedikit jumlah campuran bahan bakar 
yang bisa dicapai oleh bunga api busi. 
. 

kV

30

25

20

15

10

5

0,4       0,6      0,8    1,0      1,2 mm

celah busi

te
ga

ng
an

 

 
 
 
Uo  = tegangan sekunder yang 

tersedia 
Uz..=.tegangan pengapian yang  

dibutuhkan 
ΔU = persediaan tegangan  

pengapian 
 

Gambar  18.  Hubungan antara celah busi  dan tegangan pengapian 
yang dibutuhkan 

 

Jika celah busi terlalu besar berarti membutuhkan tegangan 
tinggi untuk proses pengapian. Dalam hal ini tegangan 
cadangan jadi rendah. 
Walaupun dalam proses pengapian hasilnya bagus, kondisi ini 
kemungkinan juga terjadi bahaya kesalahan pengapian 
(misfiring). Celah elektroda biasanya berkisar antara 0,7 - 1,1 
mm.  Celah elektroda secara presisi dan optimal ditentukan 
oleh pabrik.  Untuk lebih tepatnya harus melihat buku manual 
dari kendaraan yang bersangkutan. 
 
 

Uo 

Uz 
ΔU 
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♦ Kondisi permukaan kepala busi 
Kondisi permukaan ujung kepala busi akan menjelaskan 
kemampuan kerja busi, yang erat hubungannya dengan 
komposisi campuran udara dan bahan bakar serta pembakaran 
di dalam engine. 
Informasi yang ditunjukkan permukaan kepala busi menjadi 
bagian penting dalam mendiagnosis engine.  Informasi yang 
ditunjukkan permukaan busi ini bisa diterapkan bila kendaraan 
telah beroperasi sebelumnya sekitar 10 km pada kecepatan engine 
yang berbeda pada daerah kerja menengah. Berikut  ini dijelaskan tentang 
kondisi permukaan kepala busi dan kemungkinan penyebabnya. 

 
 

a.     Kondisi normal 
Bagian hidung isolator berwarna abu-
abu putih atau abu-abu kuning hingga 
coklat.  Engine dalam keadaan normal, 
daerah kerja busi tepat.  Penyetelan 
campuran dan saat pengapian tepat, 
tidak ada kesalahan pengapian, cold 
starting device berfungsi.  Tidak ada 
kotoran dari kandungan bahan tambah 
bahan bakar atau unsur campuran 
dalam oli engine.  Tidak terjadi 
overheating (panas yang berlebihan) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 19 
Kondisi busi normal 

b.     Jelaga atau kotoran karbon 
Bagian hidung isolator, elektroda dan 
kepala busi tertutup dengan kotoran 
karbon.   
Penyebab : penyetelan bahan bakar 
tidak tepat, campuran terlalu gemuk 
(kaya), saringan udara terlalu kotor, cuk 
(choke) otomatis bekerja tidak baik, 
kendaraan banyak digunakan pada 
jarak pendek, jenis busi terlalu dingin. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 20 
Jelaga atau kotoran karbon  

pada busi 
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c.    Kotoran Oli 
Bagian hidung isolator, elektroda dan 
kepala busi tertutup kotoran atau sisa 
karbon yang mengkilap.  Penyebab : 
terlalu banyak oli di dalam ruang  bakar, 
level oli terlalu tinggi, posisi cincin torak, 
silinder dan penghantar katup buruk.  
Pada engine dua langkah, terlalu banyak 
oli dalam campuran. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar  21 
Kotoran oli pada busi 

 
d.      Formasi Abu 

Terdapat kotoran abu dan oli dari bahan 
tambah dalam bahan bakar pada 
permukaan isolator, scavenging area 
dan elektroda massa struktur abu. 
Penyebab : unsur campuran pada oli 
dapat menyebabkan timbulnya abu ini 
pada ruang bakar dan permukaan busi. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 22 
Formasi abu pada kepala busi 

 
 

e.     Elektroda Meleleh 
Pada elektroda tampak permukaan 
yang tidak rata seperti bunga kol.  
Kemungkinan kotoran bukan dari busi. 
Penyebab :  overheating 
 

 
 
 
 
 
 

Gambar 23 
Elektroda busi meleleh 

f.       Keausan Berat pada Elektroda Massa 
Celah elektroda sangat lebar karena 
terjadinya keausan. 
Penyebab : bahan tambahan (additives) 
pada bahan bakar dan oli yang agresif.  
Pengaruh yang tidak menguntungkan 
dari turbulensi gas dalam ruang bakar, 
kemungkinan penyebab oleh deposit, 
knocking.  Bukan overheating. 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 24 
Keausan berat pada elektroda 
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h. Kabel Tegangan Tinggi  
Kabel tegangan tinggi berfungsi untuk mengalirkan arus 
bertegangan tinggi yang dibangkitkan oleh koil melalui 
distributor ke busi.  Pada ujung kabel tegangan tinggi  terdapat 
penutup (boot) yang berguna untuk menjaga terminal dari 
korosi, minyak dan udara lembab.  Penutup ini sifatnya fleksibel 
sehingga dapat menutup rapat pada kabel yang dihubungkan ke 
tutup distributor, koil dan busi. Engine untuk racing dan mobil-
mobil lama biasanya menggunakan kabel tegangan tinggi 
dengan kawat solid.  Dalam hal ini yang digunakan adalah 
beberapa buah kawat yang dipelintir bersama-sama.  Kabel 
tegangan tinggi dengan serat kawat ini sudah mulai ditinggalkan 
karena mengganggu pesawat radio dan televisi. 
Kabel sekunder (tegangan tinggi) yang sekarang banyak dipakai 
menggunakan inti karbon sebagai penghantar arus dari koil ke 
busi, inti karbon berbentuk serbuk ini ditempatkan ditengah-
tengah anyaman nylon, dengan demikian kabel tegangan tinggi 
ini mempunyai tahanan yang cukup besar yakni sekitar 33.000 
ohm/meter. Tujuan pemakaian inti karbon ini adalah untuk 
menyaring/meredam gangguan yang dapat menimbulkan suara 
berisik pada radio atau pesawat elektronik lainnya.  

 
 

 
 
 
 

 
 

Gambar 25.  Konstruksi kabel teganggan tinggi 
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C. Latihan  
Jawablah dengan singkat pertanyaan di bawah ini ! 
1. Jelaskan fungsi sistem pengapian pada kendaraan ! 
2. Sebutkan fungsi komponen-komponen sistem pengapian di bawah 

ini ! 
a. Koil 
b. Distributor 
c. Kondensator 
d. Platina 
e. Tahanan ballast (ballast resistor) 
f. Busi 

3. Apa yang dimaksud dengan dwell angle ? 
4. Sebutkan jenis-jenis busi dan bagaimana penggunaannya ? 

 
 
 
 
 
D. Rangkuman 

Sistem pengapian berfungsi untuk membangkitkan percikan bunga api 
pada busi yang digunakan untuk membakar campuran udara dan 
bahan bakar yang dikompresikan di dalam silinder. 
Sistem pengapian konvensional mempunyai beberapa komponen, 
antara lain : kunci kontak, koil, distributor, kondensor, busi kabel 
tegangan tinggi dan kabel penghubung. Komponen yang berfungsi 
untuk memajukan saat pengapian adalah vacuum advancer dan 
centrifugal advancer, kedua komponen ini bisa bekerja bersama-sama 
atau individual. 
Saat pengapian pada kendaraan bersilinder banyak harus mengikuti 
urutan yang baku.  
Pada engine empat silinder, urutan pengapiannya 1 - 3 - 4 - 2 atau 1 - 
2 - 4 - 3, sedangkan   untuk   engine   enam   silinder,  secara   umum  
urutan  pengapiannya 1 -  5  - 3 - 6 - 2 - 4. Urutan pengapian sangat 
penting diperhatikan, oleh karena itu kabel tegangan tinggi antara tutup 
distributor dengan busi-busi harus dihubungkan dengan urutan yang 
benar. 
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E. Tes 
 

1. Saat pengapian harus tepat sesuai standar yang sudah ditentukan 
pabrik, hal ini beralasan : 
a. meningkatkan kemampuan engine 
b. memperoleh tekanan kerja engine secara maksimal 
c. memperkecil kerusakan pada komponen engine 
d. jawaban a, b, dan c benar 

 
2. Pada saat putaran tinggi saat pengapian dapat dipercepat dengan 

memanfaatkan …. 
a. rotor  
b. vacuum advancer 
c. centrifugal advancer 
d. octan selector 

 
3. Saat engine digas secara mendadak, komponen yang berfungsi 

mempercepat saat pengapian adalah …. 
a. governor controller 
b. vacuum advancer 
c. centrifugal advancer 
d. octan selector 

 
4. Urutan pengapian (Firing Order) yang umum digunakan untuk 

engine 4 silinder adalah : 
a. 1-3-4-2 
b. 1-2-4-3 
c. 1-2-3-4 
d. 1-4-3-2 

 
5. Perbandingan jumlah lilitan pada kumparan primer dan kumparan 

sekunder adalah sekitar …. 
a. 1 : 10 
b. 1 : 20 
c. 1 : 50 
d. 1 : 100 
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6. Kualitas bunga api busi ditentukan oleh beberapa faktor antara lain  
a. Celah busi,  tegangan sumber, dan kondisi platina dengan 

kondensor 
b. Celah busi, tegangan sumber, kondisi permukaan celah busi 
c. Celah busi, kondisi permukaan celah busi, kondisi platina dan 

kondensor serta tegangan sumber 
d. Celah busi, kondisi permukaan celah busi, kondisi platina dan 

kondensor  
 

7. Digunakannya kabel tegangan tinggi yang berinti karbon tujuannya 
adalah … 
a. menaikkan tegangan tinggi yang dihasilkan 
b. menghilangkan gangguan pada peralatan elektronik seperti radio 

, televisi dll. 
c. kabel tegangan tinggi menjadi awet 
d. Memperpanjang umur busi 

 
8. Celah busi yang umum diaplikasikan pada mobil berkisar antara … 

a. 0,7 – 1,1 mm   c. 1,0 – 1-7 mm 
b. 0,4 – 1,7 mm   d. 1,5 – 1,7 mm 

 
 
 
F. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Materi yang sedang Anda pelajari merupakan pengetahuan pendukung 
terhadap kompetensi “ Perbaikan Sistem Pengapian Elektronik” 
Berdasarkan kriteria tingkat penguasaan kompetensi  : 

   Kompetensi utama  : 90% - 100% 
   Kompetensi pendukung : 75% - 90& 
   Kompetensi pelengkap : 60% - 75% 

Maka standar minimal yang ditetapkan untuk penguasaan materi ini 
adalah 75. 
Bandingkan hasil jawaban tes Anda dengan kunci jawaban yang 
terdapat pada bagian akhir bahan ajar ini, kemudian ukurlah hasil 
penguasaan yang telah dicapai menggunakan rumus berikut : 

 
         Σ Jawaban benar 
 Tingkat penguasaan = -------------------------- X 100% 
      Σ  Soal 
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Jika hasil yang diperoleh telah mencapai 75% atau lebih, maka Anda 
telah menguasai materi yang dipelajari dan berhak melanjutkan 
pembelajaran berikutnya dengan persetujuan guru pembimbing. 
Namun jika hasil yang diperoleh belum mencapai 75% Anda masih 
harus mengulangi atau mempelajari kembali bahan ajar ini. 
 

 
G. Kunci Jawaban Latihan 

1. Fungsi sistem pengapian pada kendaraan adalah membangkitkan 
percikan bunga api pada busi untuk membakar campuran udara 
dan bahan bakar yang dikompresikan di dalam silinder. 

2. Fungsi komponen sistem pengapian 
a. Koil berfungsi untuk merubah tegangan rendah dari batere 

menjadi tegangan tinggi untuk menghasilkan bunga api pada 
busi. 

b. Distributor berfungsi untuk mengalirkan arus betegangan tinggi 
dari koil ke busi-busi sesuai dengan urutan pengapian. 

c. Kondensor berfungsi untuk menampung arus induksi sementara 
dan mempercepat proses pemutusan aliran listrik pada 
rangkaian primer. 

d. Platina berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan arus 
listrik pada rangkaian primer. 

e. Tahanan ballast (ballast resistor) berfungsi untuk menstabilkan 
tegangan kerja pengapian saat engine start dan engine hidup, 
memperpanjang umur kontak platina, dan meningkatkan 
pengaliran arus pada kumparan primer. 

f. Busi merupakan media untuk meloncatkan bunga api  untuk 
membakar campuran udara dan bahan bakar pada akhir langkah 
kompresi. 

 
3. Dwell angle atau sudut dwell adalah sudut yang dibentuk selama 

kontak platina menutup 
4. Jenis-jenis busi : 

a. Busi dingin secara umum digunakan pada engine yang 
peroperasi pada kecepatan tinggi dan berbeban berat. 

b. Busi panas secara umum digunakan pada engine yang 
beroperasi pada kecepatan rendah. 

c. Busi sedang secara umum digunakan pada engine yang 
beroperasi pada kecepatan normal (sedang). 
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KEGIATAN BELAJAR 2 : 
CARA KERJA SISTEM PENGAPIAN 

 
 
A. Tujuan Khusus Pembelajaran 

Setelah mempelajari bahan ajar ini, peserta dapat : 
1. Menjelaskan cara kerja sistem pengapian saat kontak platina 

membuka. 
2. Menjelaskan cara kerja sistem pengapian saat kontak platina 

menutup. 
 
B. Materi Pembelajaran 

1.  Cara Kerja Sistem Pengapian 
Sistem pengapian menggunakan arus bertegangan rendah dari 
batere dan membangkitkan tegangan tinggi untuk menghasilkan 
percikan api pada busi.  Proses pembangkitan tegangan tinggi ini 
harus akurat dan tepat, biasanya sampai 100 x per detiknya atau 
lebih.  Hal inilah yang menyebabkan mengapa pemeliharaan 
menjadi begitu penting.  Sistem pengapian konvensional dapat 
dibagi dalam dua kategori rangkaian, yakni rangkaian primer dan 
rangkaian sekunder.  
Rangkaian primer terdiri dari kunci kontak, kumparan primer, platina 
dan kondensor, dengan memanfaatkan tegangan rendah dari 
batere.  Sedangkan rangkaian sekunder dialiri arus bertegangan 
tinggi sebagai hasil kerja koil.  Agar lebih sederhana, cara kerja 
sistem pengapian dibagi dalam dua tahap, yakni saat platina 
menutup dan saat platina membuka. 

 
♦ Cara Kerja Sistem Pengapian (saat kontak platina menutup) 

Apabila kunci kontak pada posisi “ON”, arus mengalir dari 
batere melalui kunci kontak ke kumparan primer pada koil dan 
kontak platina ke massa.  Dalam kondisi se0perti ini pada koil 
terbangkit garis gaya magnit. 
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Gambar 26.  Pengaliran arus pada rangkaian primer 
 

♦ Cara Kerja Sistem Pengapian Saat Kontak Platina Terbuka 
Pada saat engine distart, poros engkol berputar sekaligus 
memutarkan poros distributor bersama camnya.  Apabila cam 
menyentuh kontak platina, maka kontak platina akan terbuka.  
Karena sifat arus selalu meneruskan gerakannya, maka arus 
listrik ini beralih pengalirannya ke kondensor yang sekaligus 
menghentikan pengaliran arus pada rangkaian primer. 
Berhentinya pengaliran arus listrik ini menyebabkan terjadinya 
perubahan garis gaya magnit di sekeliling kumparan primer dan 
sekunder dengan sangat cepat. 
Dengan adanya perubahan garis gaya magnit ini maka pada 
kedua kumparan akan terbangkit arus listrik.  Arus yang 
terbangkit pada kumparan primer diserap oleh kondensor, 
sedangkan arus dengan tegangan tinggi yang terbangkit pada 
kumparan sekunder dialirkan pada terminal kabel tegangan 
tinggi pada tutup distributor, selanjutnya melalui rotor arus 
bertegangan tinggi tersebut dialirkan ke busi sesuai dengan 
urutan pengapian.   
Pada busi, arus listrik tersebut akan mengalir pada elektroda 
tengah ke elektroda massa melalui celah busi sehingga pada 
celah busi timbul letikan bunga api.  Proses ini terjadi antara 50 
sampai 150 kali perdetik tergantung pada putaran engine. 

 
 
 
 

 

Kontak platina menutup 

Koil pengapian 
Distributor
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Gambar 27.  Pengaliran arus pada rangkaian sekunder 
 
2.  Osilogram Sistem Pengapian 

Oscilloscope pengapian memungkinkan seluk beluk pada sistem 
pengapian dapat diperiksa dengan cepat dan lengkap.  Gambar 
dasar untuk rangkaian arus primer dan sekunder memungkinkan 
bentuk kerjanya dapat ditentukan dan penyimpangan dari gambar 
dasar ini menunjukkan kondisi tiap bagian atau kerja yang tidak 
efektif dari komponen tersebut, seperti : tegangan pengapian dan 
pembakaran maksimum, polaritas tegangan pengapian, resistans 
pada rangkaian pengapian, isolasi sistem pengapian, kondisi koil 
pengapian dan busi-busi, kondisi kondensor serta  perubahan 
sudut dwell. 
Osilogram hanya dapat dievaluasi jika dasar gambar rangkaian 
primer dan sekunder yang ditampilkan oleh sistem pengapian 
bekerja dengan urutan kerja yang tepat dan jika penyimpangan 
phase individual dari proses pengapian dapat diinterpretasikan  
dengan tepat.  Kondisi pengapian yang baik akan menampilkan 
gambar seperti berikut . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Distributor 

Tutup 
distributor 

Rotor 
Kontak platina 
membuka 
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Gambar 28.  Dasar osilogram rangkaian primer dan sekunder 
 
Osilogram untuk rangkaian primer dan sekunder dapat dibagi 
menjadi tiga prinsip, yakni:   lamanya percikan bunga api (duration 
of spark) (1), delay phase (2), dan  seksi dwell (3), pada titik ini 
kontak platina terbuka (4).  Kontak platina membuka selama 
periode pembukaan (5).  Saat medan magnit hilang, terbangkit 
tegangan tinggi pada kumparan sekunder, ini adalah tegangan 
pengapian.  Sekali bunga api melompati celah busi, tegangan yang 
dibutuhkan menurun pada level tegangan percikan bunga api (8). 
Panjang garis percikan api/spark line (9) adalah indikator periode 
waktu untuk meloncatkan bunga api di dalam silinder.  Apabila 
loncatan bunga api berhenti, delay period (2) memulai dalam 
bentuk penurunan osilasi.  Dengan kontak platina masih dalam 
keadaan membuka, kondensor meredam sisa energi yang tidak 
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digunakan untuk membangkitkan percikan api. Setelah periode 
pembukaan (5) berakhir, kontak platina kembali menutup (10).  
Medan magnit yang kemudian terbangkit pada kumparan primer 
menghasilkan tegangan pada kumparan sekunder dengan osilasi 
berlapis (superimposed) (11).  Segera setelah medan magnit 
terbangkit secara penuh, menyebabkan tegangan drop ke nol. 
Periode waktu selama kontak platina menutup disebut period dwell 
(3).  Periode dwell dapat dibaca dalam persen atau skala sudut 
dwell. 
 

C. Latihan  
1. Sebutkan komponen-komponen yang termasuk pada rangkaian 

primer ! 
2. Sebutkan komponen-komponen yang termasuk pada rangkaian 

sekunder ! 
 

D. Rangkuman 
Pada dasarnya pengaliran arus listrikn pada rangkaian sistem 
pengapian dapat dibedakan menjadi dua yakni aliran listrik pada 
rangkaian primer dan aliran listrik pada rangkaian sekunder. 
Sedangkan cara kerjanya dapat dibedakan menjadi dua, yakni saat 
kontak platina menutup dan saat kontak platina membuka. 

 
E. Tes 

1. Gambar dan jelaskan cara kerja sistem pengapian saat platina 
menutup ! 

2. Gambar  dan jelaskan cara kerja sistem pengapian saat kontak 
platina membuka !  

 
F. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Materi yang sedang Anda pelajari merupakan pengetahuan pendukung 
terhadap kompetensi “Perbaikan Sistem Pengapian Elektronik”. 
Berdasarkan kriteria tingkat penguasaan kompetensi  : 

   Kompetensi utama  : 90% - 100% 
   Kompetensi pendukung : 75%-90& 
   Kompetensi pelengkap : 60% - 75% 

Maka standar minimal yang ditetapkan untuk penguasaan materi ini 
adalah 75. 
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Bandingkan hasil jawaban tes Anda dengan kunci jawaban yang 
terdapat pada bagian akhir bahan ajar ini, kemudian ukurlah hasil 
penguasaan yang telah dicapai menggunakan rumus berikut : 

 
         Σ Jawaban benar 
 Tingkat penguasaan = -------------------------- X 100% 
      Σ  Soal 
 

Jika hasil yang diperoleh telah mencapai 75% atau lebih, maka Anda 
telah menguasai materi yang dipelajari dan berhak melanjutkan 
pembelajaran berikutnya dengan persetujuan guru pembimbing. 
Namun jika hasil yang diperoleh belum mencapai 75% Anda masih 
harus mengulangi atau mempelajari kembali bahan ajar ini. 
 

 
G. Kunci Jawaban Latihan 

1. Komponen yang termasuk pada rangkaian primer adalah : batere, 
kunci kontak, kumparan primer, kontak platina dan masa. 

2. Komponen yang termasuk pada rangkaian sekunder adalah : 
kumparan sekunder, rotor, kabel tegangan tinggi, busi dan masa. 
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KEGIATAN BELAJAR 3 : 
PEMERIKSAAN KOMPONEN SISTEM 

PENGAPIAN 
 
A. Tujuan Khusus Pembelajaran 

Setelah mempelajari bahan ajar ini, peserta dapat : 
1. Menggunakan alat ukur untuk memeriksa komponen sistem 

pengapian. 
2. Memeriksa kondisi komponen sistem pengapian dengan 

menggunakan alat ukur yang tepat. 
 
B. Materi Pembelajaran 

Agar sistem pengapian bekerja secara optimal, maka komponen-
komponen yang dipasang didalamnya harus dirawat sedemikian rupa 
sehingga kondisi komponen-komponen tersebut selalu siap pakai. 
Selain dilakukan secara visual, komponen sistem pengapian juga 
harus diperiksa dengan pengukuran. 
 
1.  Pemeriksaan Koil 

Pada dasarnya sebuah koil tidak memerlukan pemeliharaan yang 
rumit karena bagian-bagiannya tidak banyak.  Walaupun demikian 
pada kondisi tertentu koil perlu diperiksa agar kemampuannya bisa 
diketahui.  Dewasa ini pada sistem pengapian konvensional, selain 
menggunakan koil biasa, juga terdapat sistem pengapian yang 
koilnya dilengkapi dengan external resistor (ballast resistor), 
dengan demikian tahanan koilpun berbeda, oleh karena itu dalam 
pemeriksaan koil harus selalu merujuk pada  buku petunjuk. 
Satu hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan pemeriksaan 
koil yakni temperatur koil harus dalam suhu normal (tidak dingin) 
dengan langkah-langkah sebagai berikut : 
a. Memeriksa kumparan primer 

Periksa kumparan primer dengan menggunakan ohmmeter 
pada skala “X satu” ohm.  Hubungkan kedua kabel ohmmeter 
pada terminal (-) dan (+) koil.  Baca penunjukkan pada 
ohmmeter dan bandingkan dengan spesifikasi pabrik. 
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Gambar 29.  Pemeriksaan kumparan primer 
 

b.  Memeriksa kumparan sekunder 
Untuk memeriksa tahanan kumparan sekunder gunakan skala  
1000 (kilo)ohm.  Hubungkan salah satu kabel ohmmeter pada 
terminal (-) koil dan kabel yang lain dihubungkan pada terminal 
tegangan tinggi.  Baca ohmmeter dan bandingkan dengan 
spesifikasi pabrik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar  30.   Pemeriksaan kumparan sekunder 
 

c.    Memeriksa tahanan isolasi 
Hubungkan salah satu kabel ohmmeter pada terminal (+) koil 
dan kabel yang lain pada badan koil.  Bila koil dalam keadaan 
baik maka penunjukkan jarum pada ohmmeter ke arah tidak 
terhingga. 
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Gambar  31. Memeriksa tanahan isolasi 
 

d.    Memeriksa external resistor (ballast resistor) 
Untuk memeriksa external resistor, gunakan skala “X satu ohm”.  
Hubungkan kabel ohmmeter seperti ditunjukkan pada gambar 
berikut ini.  Baca penunjukkan tahanan pada ohmmeter dan 
bandingkan dengan spesifikasi pabrik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gambar  32.  Memeriksa external resistor 
 

2. Pemeriksaan Kabel Tegangan Tinggi 

Resistansi kabel tegangan tinggi dan tutup distributor diperiksa 
dengan menggunakana ohmmeter. 
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Gambar 33. Pengujian Kabel tegangan tinggi 

 
Rentang nilai resistansi kabel tegangan tinggi biasanya berkisar 

antara 10 – 25 K ohm, tergantung panjangnya. 

 

Kabel yang diidentifikasi mempunyai  resitansi  tinggi harus dilepas 

dari distributor. Terminalnya harus dilepas, periksa dan uji kembali 

jika terdapat permasalahan karat.  Tutup distributor harus diperiksa 

secara visual untuk mengetahui keretakan, terminal yang berkarat 

atau rusak. 

 
3. Pemeliharaan dan Perbaikan Distributor 

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa distributor mengontrol 
kerja busi dan saat terjadinya percikan bunga api busi pada engine, 
oleh karena itu pemeliharaan distributor sangat penting agar 
efisiensi dan tenaga engine dapat dipertahankan.  Sebagai contoh, 
pemasangan platina yang kurang bagus atau platina terbakar dapat 
menyebabkan engine susah hidup ketika distart atau terjadi 
kesalahan pengapian. 
Saat pengapian yang kurang baik juga dapat menyebabkan 
penggunaan bahan bakar boros, engine kehilangan tenaga dan 
memungkinkan rusaknya engine.  Jika saat pengapian terlambat, 
campuran udara bahan bakar tidak terbakar dengan sempurna, 
katup bisa terbakar, bahan bakar terbuang dan engine kehilangan 
tenaga. 
Jika saat pengapian terlalu awal bisa terjadi pembakaran sebelum 
waktunya (pre-ignition).  Dengan beberapa alasan tersebut maka 
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distributor perlu mendapat pemeliharaan/pemeriksaan setiap 
digunakan selama 500 jam atau kurang dan selalu menggunakan 
buku manual sebagai pedoman dalam pemeliharaan. 

 
a.  Pemeliharaan Kondisi Distributor 

1)  Sebelum membuka tutup distributor, bersihkan bagian luar 
distributor beserta tutupnya. Jika diperlukan gunakan pelarut 
untuk membersihkannya. Jangan menggunakan air karena 
dapat menyebabkan hubungan singkat dan hindarkan 
masuknya kotoran ke dalam distributor.  
Tutup distributor yang baik dapat mencegah terjadinya 
hubungan singkat pada distributor ketika beroperasi. 

 
2)  Lepas tutup distributor dan bersihkan bagian dalamnya 

dengan kain kering.  Debu, embun atau kotoran berupa oli 
harus dibuang.  Jika pada tutup distributor terdapat goresan-
goresan (retak), sebaiknya tutup distributor diganti hal ini 
disebabkan apabila bagian yang retak terisi karbon atau 
kotoran yang lembab dapat mengalirkan arus dari terminal 
ke terminal atau dari terminal ke massa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 34.  Goresan dan karbon pada tutup distributor 
3)  Lepas dan bersihkan rotor, periksa terhadap kemungkinan 

retak atau terbakarnya metal strip.  Ganti rotor bila hal ini 
terjadi. 

4)  Jika terdapat penutup debu (dust cover), lepaskan dan 
periksa kondisi felt seal, apabila seal rusak maka harus 
segera diganti.  Kotoran akan mudah masuk melalui seal 
yang rusak dan hal ini mengakibatkan pendeknya umur cam 
lobe atau rubbing block pada kontak platina. 

Karbon di 
bagian luar 

Karbon pada 
tutup distributor

Retak pada tutup 
distributor 



Diklat Mekanik 1    Sistem Pengapian Konvensional  
 

Prepared by Sumarsono/P4TK-BMTI Bandung                                 37 

5)  Periksa mekanisme centrifugal advancer.  Putar poros 
distributor ke arah putaran normal, poros harus dapat 
berputar dengan bebas. 

6)  Periksa permukaan kontak platina, jika permukaannya kasar 
dengan sedikit kotoran, kikir dengan kikir instrumen.  Jagalah 
agar permukaannya paralel dan rata.  Jangan menggunakan 
kertas ampelas atau amril karena dapat mengakibatkan 
kasarnya permukaan platina sehingga kontak platina dapat 
terbakar.  Apabila permukaan kontak platina sudah terlalu 
kasar sebaiknya diganti. 

Perlu diingat bahwa terbakarnya kontak platina dapat 
disebabkan oleh beberapa hal, antara lain : 

• Pada kontak platina terdapat minyak/oli atau kotoran lainnya 
• Kapasitas kondensor tidak sesuai 
• Penyetelan celah kontak platina tidak tepat 
• Permukaan kontak platina tidak sejajar 

 b. Memerksa Kondensor 
Jika ada keraguan terhadap kondisi kontak platina atau tegangan 
pengapian, lepas kondensor dan uji dengan condensor tester.  
Pengujian kondensor antara lain meliputi : hubungan massa, 
hubungan singkat, resistens dan kapasitas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 35.  Pemeriksaan Kondensor 
c. Mengganti Kontak platina 

Apabila kontak platina diganti maka kondensor juga sebaiknya 
diganti, sebab dengan kondensor yang baru hasil kerja 
pengapian bisa lebih baik. 
Langkah-langkah mengganti kontak platina : 
• Lepas breaker arm dan  pegas.  Lepas hubungan kabel dan 

breaker arm spring dari terminal primer.  Jika breaker arm 
bisa dipisahkan dari dudukannya, maka lepaskan.  Jika 
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breaker arm dikeling terhadap dudukannya, maka 
lepaskanlah dudukan dan breaker armnya. 

• Bersihkan dan lumasi cam dengan pelumas khusus (tidak 
perlu banyak-banyak).  Petroleum jelly atau multi purpose 
grease tidak cocok untuk melumasi cam sebab pelumas 
jenis ini akan mencair bila suhunya naik dan mengeras bila 
suhunya turun (dingin).   Jika pada bagian atas cam terdapat 
wick (tempat pemasangan sekrup) beri beberapa tetes 
pelumas bersih dengan SAE 20. 

• Lepaskan kondensor 
• Pasang kondensor dan kontak platina baru.  Lumasi pasak 

breaker arm dengan oli SAE 20.  Yakinkan bahwa hubungan 
kelistrikan sudah kencang. 
Hati-hati, jangan sekali-kali membiarkan adanya pelumas 
pada kontak platina. 

 
d. Menyetel Kontak Platina 

• Periksa kesejajaran kontak platina.  Jika posisinya tidak 
sejajar dapat mengakibatkan platina terbakar, berbintik dan 
pemakaian kontak platina tidak merata.  Jika perlu, 
longgarkan sekrup pengunci dan setel posisi kontak platina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 35.  Posisi kontak platina 
 

• Putar poros engkol hingga cam membuka platina pada posisi 
terlebar. 

 
Perhatian : Ketika memutar putar engkol, yakinkan bahwa 

transmisi pada posisi netral dan rem dalam 
keadaan bekerja, hal ini untuk  mencegah 
bergeraknya kendaraan. 

 

Posisi normal Tidak paralel Tidak normal 
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Gambar  37   Kontak platina pada posisi membuka lebar 
 

• Periksa  celah kontak platina menggunakan feeler gauge.  
Pilih lembar feeler gauge sesuai dengan spesifikasi dan 
sisipkan pada celah titik kontak.  Apabila celah kontak 
platina terlalu kecil atau terlalu besar longgarkan sekrup 
pengunci kontak platina kemudian stel celah kontak platina 
dengan cara menggeser badan kontak platina tersebut 
hingga feeler gauge terjepit (tetapi harus bisa digerak-
gerakkan), kencangkan kembali sekrup pengunci. 
Perhatian : Jika penyetelan kontak platina terlalu rapat, 
maka kontak platina tersebut akan cepat rusak karena 
terbakar.  Jika penyetelan platina terlalu renggang dapat 
menyebabkan lemahnya percikan api ketika engine pada 
putaran tinggi. Selain itu penyetelan kontak platina yang 
tidak tepat akan berpengaruh terhadap saat pengapian 
pada engine. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cam 

Kontak platina 
membuka lebar

Lob 
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Gambar  38.  Penyetelan kontak platina 
 

• Periksa kembali hasil penyetelan kontak platina dan 
bersihkan permukannya dengan menggunakan kertas atau 
kain bersih. Kontak platina harus betul-betul bersih sebab 
adanya kotoran dapat menyebabkan kontak platina 
terbakar. 

 
e.  Memeriksa Sudut Dwell (dwell angle) 

Sudut dwell adalah besarnya sudut yang dibentuk pada poros 
nok (cam shaft) selama kontak platina menutup.  Apabila sudut 
dwell lebih besar maka celah kontak platina lebih kecil dari yang 
seharusnya. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gambar 39.  Sudut dwell 
 

Catatan : Sudut dwell yang terlalu kecil dapat menyebabkan kesalahan 
pengapian pada waktu putaran tinggi. 
Sudut dwell yang terlalu besar memungkinkan kontak platina 
menutup terlalu lama dan bisa terbakar. 

 

 

Feeler gauge 

A. Longgarkan 
sekrup pengunci 

B. Setel kontak platina 
dengan obeng 

Celah kecil 

Sudut dwell 
besar

Celah besar 

Sudut dwell  
kecil
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Gunakan dwell tester untuk memeriksa besarnya sudut dwell 
sesuaikan dengan spesifikasi pabrik. 
Jika pembacaan sudut dwell bervariasi melebihi dua derajat 
periksa poros distributor dan bantalannya dan jika sudut dwell 
serta celah kontak platina (pada saat yang sama) tidak sesuai 
dengan spesifikasi kemungkiinan kerusakannya adalah : 

• Tegangan pegas lemah 
• Pemasangan kontak platina salah 
• Breaker cam rusak (aus) 
• Pada kecepatan tinggi, kontak platina tidak bisa 

menyesuaikan cam 
• Poros penggerak bengkok 
 

Apabila perbaikan dan penyetelan sudah selesai, distributor bisa 
dipasang kembali.  Satu hal yang harus diingat, setelah 
rangkaian dipasang, periksa kembali hasil pekerjaan tadi agar 
hasilnya bisa diyakinkan sudah baik. 

 
 
C. Latihan  

1. Pada pemeriksaan tahanan kumparan pada koil, skala ukur pada 
AVO meter diarahkan pada posisi …. 

2. Apa akibatnya jika sudut dwell terlalu kecil  ? 
3. Apa penyebab sudut dwell terlalu besar ? 
4. Apa akibatnya apabila celah busi terlalu kecil ? 
5. Sebutkan pemeriksaan yang dilakukan pada sebuah koil ! 

 
D. Rangkuman 

Agar sistem pengapian bekerja secara optimal, maka komponen-
komponen yang dipasang didalamnya harus dirawat sedemikian rupa 
sehingga kondisi komponen-komponen tersebut selalu siap pakai. 
Selain dilakukan secara visual, komponen sistem pengapian juga 
harus diperiksa dengan pengukuran. 
Agar hasil pemeriksaan, pengukuran, dan penyetelan akurat maka 
sebaiknya selalu membiasakan diri menggunakan alat ukur yang 
presisi dalam proses pemeriksaan/pengukuran dan pemeriksaan 
komponen tersebut. 
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E. Tes 
 

1. Tahanan kumparan primer berkisar antara …. 
a. 1,2 Ohm 
b. 1-2 Ohm 
c. 2-4 Ohm 
d. 5 Ohm 
 

2. Pada pemeriksaan kumparan sekunder, selektor pada alat ukur 
sebaiknya diposisikan pada skala … 
a. 1 X 
b. 10 X 
c. 100 X 
d. 1000 X 
 

3. Pemeriksaan tahanan isolasi pada koil bertujuan …. 
a. untuk memastikan bahwa hubungan kumparan dengan massa 

baik 
b. untuk memastikan bahwa kumparan dengan massa tidak 

berhubungan 
c. untuk memeriksa tahanan kumparan primer 
d. untuk memeriksa besarnya tahanan kumparan sekunder 
 

4. Pengukuran celah busi sebaiknya menggunakan …. 
a. Mistar baja 
b. Mistar sorong 
c. Dwell angle tester 
d. Feeler gauge 

 

5. Distributor sebaiknya diperiksa setiap penggunaan : 
a. 50 jam 
b. 100 jam 
c. 500 jam 
d. 1000 jam 

 

6. Pemeriksaan pada kondensor,meliputi … 
a. hubungan massa dan hubungan singkat 
b. hubungan massa, hubungan singkat, resistansi dan kapasitas 
c. hubungan massa dan kapasitas 
d. hubungan singkat , dan kapasitas 
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7. Pada distributor terdapat alat pengaju pengapian, yaitu … 
a. centrifugal advancer dan vacuum advancer 
b. centrifugal advancer dan governor cotroller 
c. centrifugal advancer, vacuum advancer, dan octan selector 
d. centrifugal advancer dan octan selector 

 
8. Untuk memeriksa besarnya sudut yang dibentuk selama kontak 

platina menutup adalah … 
a. Dwell tester  
b. Amper meter 
c. Volt meter 
d. Timing light 

 
F. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Materi yang sedang Anda pelajari merupakan pengetahuan pendukung 
terhadap kompetensi “ Perbaikan Sistem Pengapian Elektronik” . 
Berdasarkan kriteria tingkat penguasaan kompetensi  : 

   Kompetensi utama  : 90% - 100% 
   Kompetensi pendukung : 75% - 90& 
   Kompetensi pelengkap : 60% - 75% 

Maka standar minimal yang ditetapkan untuk penguasaan materi ini 
adalah 75. 
Bandingkan hasil jawaban tes Anda dengan kunci jawaban yang 
terdapat pada bagian akhir bahan ajar ini, kemudian ukurlah hasil 
penguasaan yang telah dicapai menggunakan rumus berikut : 

 
         Σ Jawaban benar 
 Tingkat penguasaan = -------------------------- X 100% 
      Σ  Soal 
 

Jika hasil yang diperoleh telah mencapai 75% atau lebih, maka Anda 
telah menguasai materi yang dipelajari dan berhak melanjutkan 
pembelajaran berikutnya dengan persetujuan guru pembimbing. 
Namun jika hasil yang diperoleh belum mencapai 75% Anda masih 
harus mengulangi atau mempelajari kembali bahan ajar ini. 
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G. Kunci Jawaban Latihan 
1. Skala pengukuran tahanan. 
2. Sudut dwell yang terlalu kecil dapat menyebabkan kesalahan 

pengapian pada waktu putaran tinggi. 
3. Sudut dwell yang terlalu besar memungkinkan kontak platina 

menutup terlalu lama dan bisa terbakar. 
4. Tegangan tinggi yang digunakan untuk pengapian akan menurun. 
5. Pemeriksaan kumparan primer, kumparan sekunder, tahanan 

isolasi, dan tahanan ballast/ballast resistor (jika dipasang). 
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KEGIATAN BELAJAR 4 : 
PERAWATAN DAN PERBAIKAN 

SISTEM PENGAPIAN 
 
A. Tujuan Khusus Pembelajaran 

Setelah mempelajari bahan ajar ini, peserta dapat : 
1. Memeriksa komponen sistem pengapian dengan alat yang tepat. 
2. Menyetel saat pengapian pada engine sesuai spesifikasi. 

 
B. Materi Pembelajaran 

1. Alat dan Bahan 
• Engine 4 silinder 
• Kunci busi 
• Kunci 12 mm, 19 mm 
• Obeng (+) dan (-) 
• Dwell tester 
• Tachometer 
• AVO Meter 
• Timing light 
• Feeler gauge 
• Condensor tester 
• Bensin dan kertas ampelas 

 
2. Keselamatan Kerja 

• Gunakan alat sesuai dengan fungsinya ! 
• Hindarkan terjadinya hubungan singkat ! 

 
3. Langkah Kerja 

a. Siapkan peralatan dan engine yang akan digunakan untuk 
pelaksanaan praktik. 

b. Periksa kondisi engine dan yakinkan engine dalam keadaan 
siap untuk dioperasikan. 

c. Hidupkan engine hingga dicapai suhu kerja, lalu matikan 
engine. 

d. Lepaskan kabel negatif batere. 
e. Lepas komponen sistem pengapian, meliputi : distributor, koil, 

dan busi-busi. 
f. Periksa komponen sistem pengapian meliputi : 
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1) Pemeriksaan Koil  
• Pemeriksaan kontinuitas kumparan primer 
• Pemeriksaan kontinuitas kumparan sekunder 
• Pemeriksaan hubungan massa. 
• Pemeriksaan ballast resistor (jika digunakan) 
 

2) Pemeriksaan dan penyetelan  komponen distributor 
• Pemeriksaan kondisi tutup distributor 
• Pemeriksaan kondisi rotor 
• Pemeriksaan dan penyetelan kontak platina 
• Pemeriksaan dan pengukuran  kondensor. 
• Pemeriksaan dan penyetelan timing advancer 
• Pemeriksaan cam dan poros distributor 

 
3) Pemeriksaan dan penyetelan busi-busi 

• Pemeriksaan kondisi busi meliputi : permukaan elektroda 
busi (elektroda positif dan elektroda negatif), adanya 
kotoran baik berupa karbon maupun oli pada kepala busi, 
dan kondisi porselen. 

• Pemeriksaan celah busi, bila celah busi tidak sesuai 
dengan harga spesifikasi maka harus dilakukan 
penyetelan. 

 
4) Pemeriksaan kabel busi 

Kabel busi diperiksa kontinuitasnya, untuk kabel busi dengan 
serat karbon harus diperiksa besar tahanannya. 

 
g. Penyetelan saat pengapian 

Sebelum dilakukan penyetelan terhadap sistem pengapian, 
pertama celah kontak platina harus disetel terlebih dahulu untuk 
mendapat besar sudut dwell yang tepat. Penyetelan saat 
pengapian dapat dilakukan dengan dua metode, yakni metode 
mesin diam dan metode menggunakan timing light. Dari kedua 
metode tersebut, metode menggunakan timing light hasilnya 
lebih akurat. 
1) Menyetel saat pengapian dengan metode mesin diam. 

• Dalam keadaan busi nomor 1 (satu) sudah dilepas, tutup 
lubang busi dengan jari, dan putar poros engkol sampai 
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terasa tekanan (akhir langkah kompresi), teruskan 
pemutaran poros engkol hingga  tanda pengapian (timing 
mark) pada puli dan pada blok engine tepat (sesuai 
dengan buku manual engine yang bersangkutan). 

  
Catatan : 
Cara lain yang bisa dilakukan untuk mengetahui langkah 
akhir kompresi adalah sebagai berikut : 
- Putar poros engkol hingga tanda pengapian pada puli 

dan pada blok engine tepat. Kemudian longgarkan 
busi sekitar dua atau tiga putaran. Jika pada saat itu 
piston berada pada akhir langkah kompresi maka 
akan terdengar hembusan angin melalui celah-celah 
busi. 

- Cara lain yang bisa dilakukan yaitu putar poros 
engkol hingga tanda pengapian tepat, kemudian raba 
push rod, apabila kedua katup bebas, hal ini 
menunjukkan bahwa piston dalam posisi akhir 
langkah kompresi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 40. Tanda pengapian 
 

• Pasang kembali busi nomor 1. 
• Longgarkan baut pengikat distributor, lalu putar badan 

distributor searah dengan putaran rotor hingga kontak 
platina menutup. 

• Arahkan kunci kontak pada posisi “On”. 
• Putar badan distributor berlawanan dengan arah rotor 

hingga timbul bunga api pada kontak platina, kemudian 
kencangkan klem pada posisi ini. 

 

Skala sudut 

Coakan pada puli 

Tanda 

Puli 
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Gambar 41  Memeriksa saat kontak platina mulai membuka 

 
2) Menyetel saat pengapian dengan menggunakan timing light 

• Hidupkan engine pada putaran stasioner, periksa 
putarannya  menggunakan tachometer. 

• Pasang klem tegangan tinggi pada timing light ke busi 
nomor satu dan kedua klem lainnya dihubungkan ke 
terminal batere positif dan negatif. 

• Arahkan timing light pada tanda pengapian (timing mark) 
yang terdapat pada puli dan engine. 

• Bila tanda pengapian belum tepat, putar badan distributor 
hingga tanda pengapian sesuai dengan jenis engine 
yang diperiksa (lihat buku manual). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 42 Memeriksa tanda pengapian dengan timing light 
 

 

Putar searah 
putaran rotor 

Baut pengikat 
Percikan api timbul saat 

kontak platina mulai 
membuka 

 

Kabel busi 

 

Garis tengah 
poros engkol 

Tanda 

Timing light 
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C. Tes 
Lakukan pemeriksaan, penyetelan dan pengujian pada sistem 
pengapian yang meliputi : 
1. Pemeriksaan dan penyetelan komponen sistem pengapian, antara 

lain : 
a. Pemeriksaan/pengukuran koil 
b. Pemeriksaan dan penyetelan komponen distributor 
c. Pemeriksaan kabel busi dan penyetelan busi  

 
2. Penyetelan saat pengapian dengan dua metode, antara lain : 

a. Penyetelan saat pengapian dengan metode mesin diam. 
b. Penyetelan saat pengapian dengan timing light. 

 
D. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Materi yang sedang Anda pelajari merupakan subkompetensi 
“Memperbaiki kerusakan pada sistem pengapian konvensional” pada 
kompetensi  “Memperbaiki kerusakan pada sistem kelistrikan otomotif”. 
Berdasarkan  kriteria tingkat penguasaan kompetensi, maka standar 
penilaiannya seperti ditetapkan dalam kriteria lembar penilaian. 
Ukurlah hasil latihan Anda sesuai dengan kriteria yang telah 
ditetapkan. Jika masing-masing subkomponen telah  mencapai kriteria. 
Anda dinyatakan berhasil dan berhak mempelajari bahan ajar 
berikutnya. Tetapi jika masih ada sobkomponen yang masih belum 
mencapai kriteria Anda harus mengulang kembali subkomponen 
tersebut hingga berhasil. 
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GLOSSARY 
 
CDI Capasitive Discharge ignition (Sistem pengapian 

yang bekerja dengan memanfaatkan proses 
pembuangan muatan listrik dari kapasitor) 

Over advance Saat pengapian terjadi jauh lebih awal dari 
semestinya 

Engine knock Suara ketukan pada engine 

Ballast Resistor Tahanan yang dipasang pada sistem pengapian 
sebelum kumparan primer 

Cranking voltage Tegangan kerja pada sistem pengapian selama 
proses engine “start” (engine belum hidup) 

Timing Advancer Alat untuk mempercepat terjadinya saat pengapian 

Centrifugal advancer Alat untuk mempercepat saat pengapian yang 
bekerja berdasarkan putaran engine 

Vacuum advancer Alat untuk mempercepat saat pengapian yang 
bekerja berdasarkan kevakuman pada intake 
manifold 

Dwell angle Sudut yang dibentuk oleh cam selama kontak 
platina menutup 

Spark plug heat 
range 

Kemampuan busi untuk menyalurkan panas dari 
ujung elektroda positif ke sistem pendinginan pada 
engine 

Misfiring Kesalahan pengapian yang terjadi di dalam ruang 
bakar 

Pre-ignition Pembakaran campuran bahan bakar dengan udara 
terjadi sebelum adanya percikan bunga api dari 
busi 

Timing light Alat untuk memeriksa saat pengapian 
Condensor tester Alat untuk memeriksa kondisi kondensor/kapasitor 
Tachometer Alat untuk memeriksa putaran engine 
Dwell tester Alat untuk memeriksa sudut dwell 

 



Diklat Mekanik 1    Sistem Pengapian Konvensional  
 

Prepared by Sumarsono/P4TKBMTI Bandung                                 51                               
 

KUNCI JAWABAN TES 
 

KEGIATAN BELAJAR 1 
No. A B C D  No. A B C D 

1     5     

2     6     

3      7     

4      8     

 
 

KEGIATAN BELAJAR 2 
 

1. Cara kerja sistem pengapian saat  platina menutup 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apabila kunci kontak pada posisi “ON”, arus mengalir dari batere 
melalui kunci kontak ke kumparan primer pada koil dan kontak platina 
ke massa.  Dalam kondisi seperti ini pada koil terbangkit garis gaya 
magnit. 
 

2. Cara kerja sistem pengapian saat platina membuka 
Pada saat engine distart, poros engkol berputar sekaligus memutarkan 
poros distributor bersama camnya.  Apabila cam menyentuh kontak 
platina, maka kontak platina akan terbuka.  Karena sifat arus selalu 
meneruskan gerakannya, maka arus listrik ini beralih pengalirannya ke 
kondensor yang sekaligus menghentikan pengaliran arus pada 
rangkaian primer. 
 

 

Kontak platina menutup 

Koil pengapian 
Distributor 
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Berhentinya pengaliran arus listrik ini menyebabkan terjadinya 
perubahan garis gaya magnit di sekeliling kumparan primer dan 
sekunder dengan sangat cepat. 
Dengan adanya perubahan garis gaya magnit ini maka pada kedua 
kumparan akan terbangkit arus listrik.  Arus yang terbangkit pada 
kumparan primer diserap oleh kondensor, sedangkan arus dengan 
tegangan tinggi yang terbangkit pada kumparan sekunder dialirkan 
pada terminal kabel tegangan tinggi tinggi pada tutup distributor, 
selanjutnya melalui rotor arus bertegangan tinggi tersebut dialirkan ke 
busi sesuai dengan urutan pengapian.   
Pada busi, arus listrik tersebut akan mengalir pada elektroda tengah ke 
elektroda massa melalui celah busi sehingga pada celah busi timbul 
letikan bunga api.  Proses ini terjadi antara 50 - 150 kali perdetik 
tergantung pada putaran engine. 
 

KEGIATAN BELAJAR 3 
No. A B C D  No. A B C D 

1     5     

2      6     

3      7     

4      8     

 
 
 
 

 

Rotor 

Tutup 

Kontak platina 
membuka 

Distributor
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