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BAB I
PENDAHULUAN
Modul praktek ini merupakan salah satu materi pengajaran praktek kelistrikan bodi
kendaraan. Dengan adanya modul ini, praktikan diharapkan dapat mengikuti kegiatan
praktek secara sistematis dan terprogram. Diharapkan setelah selesai melaksanakan
kegiatan praktek ini, praktikan siap diuji dan mampu mendapatkan sertifikasi tune up dari
lembaga yang berwenang (LSP).
Modul ini tidak dirancang sebagai program “belajar sendiri”. Oleh karena itu pada
pelaksanaannya diperlukan penjelasan atau bimbingan dari seorang instruktur. Walaupun
demikian, aktivitas terbesar tetap dilakukan oleh praktikan (mahasiswa).

Materi

pengajaran praktek ini terdiri atas: dasar teori dan praktek (latihan-latihan). Pada bagian
dasar teori berisi teori-teori yang diperlukan untuk menunjang praktek. Pembahasannya
difokuskan pada teori yang berhubungan langsung dengan dengan kegiatan praktek.
Bagian praktek dari modul ini, terdiri atas latihan-latihan yang merupakan satu
kesatuan materi Engine Tune Up bensin konvensional. Pada masing-masing latihan berisi
panduan tahap-tahap operasi yang harus diikuti atau dilakukan oleh praktikan, dan
disajikan pula materi diskusi yang harus diselesaikan oleh kelompok praktikan untuk
mengevaluasi seberapa jauh pemahaman dan kemampuan praktikan terhadap kegiatan
praktek yang telah dilakukan.
Setelah selesai mempelajari dan melaksanakan kegiatan dari modul praktek Engine
Tune Up bensin konvensional ini, praktikan diharapkan dapat:
1. Menjelaskan tujuan dilaksakanya engine tune up pada mobil.
2. Mengidentifikasi peralatan utama dan peralatan bantu yang dibutuhkan untuk
pekerjaan engine tune up.
3. Mengidentifikasi dan merencanakan item-item pekerjaan tune up untuk mendapatkan
efisiensi waktu pengerjaan dan sesuai logika prosedur yang benar.
4. Menganalisa kondisi engine under tune up

berdasarkan hasil pemeriksaan dan

penyetelan yang diklakukan selama pekerjaan tune up.
5. Mengusulkan solusi perbaikan dari hasil analisa yang dilakukan pada point 4
(optional).
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BAB II
KESELAMATAN KERJA

1. TEORI
a.

Pelajari terlebih dahulu sebelum kegiatan praktek dilakukan

b.

Perhatikan setiap hal yang dijelaskan oleh Instruktur

c.

Catat hal-hal yang dianggap perlu

d.

Tanyakan selalu hal-hal yang belum jelas

2. PRAKTEK
a.

Perhatikan setiap hal yang dijelaskan dan didemonstrasikan oleh Instruktur

b.

Catat hal-hal yang dianggap perlu

c.

Lakukan setiap proses menurut prosedur yang ditentukan

d.

Tanyakan selalu setiap ada hal yang belum jelas

e.

Berlatihlah terus menerus, karena skill terbangun dari kebiasaan.

f.

Utamakan keselamatan kerja, baik diri sendiri, rekan kerja, mesin maupun
lingkungan disekitar mesin
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BAB III
DASAR TEORI
CONVENTIONAL GASHOLINE ENGINE TUNE UP

Perubahan–perubahan ini meskipun lambat tetap berlangsung pada bagian-bagian
tertentu. Oleh sebab itu, mesin perlu pemeriksaan, pembersihan, penyetelan atau
penggantian, agar kemampuan mesin tetap berada pada kondisi baik atau optimal. Dengan
melakukan pemeriksaan, berarti membatasi menurunnya kemampuan dan mencegah
terjadinya kerusakan yang lebih berat pada mesin.
Mobil terdiri dari sejumlah komponen, dengan dioperasikannya kendaraan dalam
waktu tertentu, maka kemampuan komponen yang fungsional (termasuk minyak pelumas)
akan berkurang karena terjadi keausan, memburuk, berkarat, atau ada bagian-bagian yang
perlu penyetelan. Perlu diperhatikan, dalam melakukan tune up, antara satu pekerjaan
dengan pekerjaan lainnya saling berhubungan, dan untuk memperoleh hasil yang
diharapkan sebaiknya pekerjaan tune up dilakukan dengan mengikuti prosedur yang benar.
Secara umum prosedur pelaksanaan tune up meliputi pekerjaan:
a. Pekerjaan yang dilakukan pada saat mesin masih dingin
b. Pekerjaan yang dilakukan pada saat mesin bisa hidup/mesin hidup
c. Pekerjaan yang dilakukan pada saat mesin telah panas (temperatur kerja)
Sebelum kita melakukan pekerjaan tune up pada kendaraan, maka kita harus
mempersiapkan dulu beberapa hal :
1.

Persiapan perlengkapan keselamatan kerja (fender, grill, steering, floor cover
dan lain-lain

2.

Persiapan untuk bekerja diantaranya tool set, tacho meter, Tune up kit tester,
multimeterdan lain-lain

3.

Perlengkapan lain yang menunjang pekerjaan
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Gambar 3.1 berikut contoh peralatan keselamatan kerja tune up kendaraan.

Gambar 3.1 . pemasangan fender, grill dan seat cover kendaraan.
Pemeriksaan Mesin pada saat masih dingin/mesin mati meliputi :
1. Pemeriksaan minyak pelumas mesin
2. Pemeriksaan sistem pendingin mesin
3. Pemeriksaan tali kipas
4. Pemeriksaan saringan bensin
5. Pemeriksaan saringan udara
6. Pemeriksaan baterai
7. Sistem sistem pengapian
Pemeriksaan Mesin pada saat hidup meliputi pekerjaan:
1. Pemeriksaan Dwell Angle
2. Pemeriksaan/penyetelan putaran idle
3. Pemeriksaan saat Pengapian
Pemeriksaan setelah mesin mencapai temperatur kerja mesin meliputi kegiatan:
1. Pemeriksaan Celah Katup
2. Pemeriksaan kerja Karburator
3. Pemeriksaan/penyetelan putaran idle
4. Pemeriksaan Kompresi
5. Tes Jalan
Catatan: Pekerjaan Tes Kompresi & Tes Jalan dilakukan bila kemampuan mesin tidak
bertenaga/menurun atau diperlukan.
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A. Peralatan Utama Engine Tune Up
1. Caddy dan Tool set
2. Tune Up Tester
3. Torque wrench
4. Multimeter
5. Hidrometer
6. Spring scale
7. Fuller gauge
B. Peralatan Pendukung Engine Tune Up
1. Compresor (tekanan angin yang cukup) dan air gun dan selang angin.
2. Oil pan (bak plastik) untuk menampung komponen yang kita lepas agar tidak
berserakan (kerapian dan keselamatan kerja).
3. Kain lap, untuk menjaga kebersihan pekerjaan kita maupun badan kita.
4. Tempat kerja kita yang bersih dan sirkulasi udara yang cukup (keselamatan
kerja).
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PROJECT WORK CONVENSIONAL ENGINE TUNE UP
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Catatan Kegiatan
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