
 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Perkembangan system pendukung kendaraan bermotor semakin 

canggih. Hal tersebut dimaksudkan agar efisiensi motor bakar tercapai 

sesempurna mungkin dan mengurangi faktor kerugian yang ditimbulkan 

dan biaya perbaikan yang mahal. Diantara system pendukung motor bakar 

yang berhubungan dengan system kelistrikan adalah system pengisian. 

System pengisian berfungsi untuk mengisi kembali baterai dan 

memberikan arus listrik ke komponen motor bakar yang memerlukannya 

dan system pengisian ini bekerja sangat dipengaruhi oleh cepat lambatnya 

putaran mesin. Adapaun system yang memerlukan suplai arus seperti : 

motor starter, system penerangan, wiper, waser. Dewasa ini banyak 

menggunakan penambahan accessories mobil seperti audio video, system 

pendingin ruangan dan lampu variasi. Para pemakai kendaraan tidak 

menyadari bahwa kapasitas baterai sangat terbatas, sehingga tidak akan 

cepat mensuplai tenaga listrik secara terus menerus. 

Kurangnya perhatian dan perawatan terhadap komponen system 

pengisian baterai akan menyebabkan kerja dari komponen tersebut 

menjadi kurang maksimal. Misalnya, kurangnya perawatan pada regulator 

dan alternator akan mempengaruhi arus tegangan dari baterai,  sehingga 

menyebabkan baterai mengeluarkan arus tegangan tidak maksimal, belum 

lagi alternator yang tidak mampu mensuplai arus tegangan pada putaran 

rendah. 
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Pada penelitian sebelumnya untuk meningkatkan kinerja alternator 

agar dapat mensuplay  arus listrik kelistrikan pada mobil di modifikasilah 

jumlah lilitan spull alternatornya. Pada lilitan stator ukuran standart dari 

masing masing lilitan 6 lilitan tiap kolom maka diganti menjadi 8  lilitan 

tiap kolom sehingga jumlahnya lilitan bertambah, panjang kawat 

bertambah dan diameter bertambah.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan system 

pengisian menjadi factor penting untuk dicari penyelesaiannya agar 

permasalahan mengenai kurang maksimalnya suplay arus listrik dapat 

diminimalisir. Maka  dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Berapakah arus tegangan yang keluar dari alternator, jika jumlah lilitan 

kawat alternator diperbanyak (8 lilitan) ? 

2. Berapakah arus tegangan yang keluar dari alternator, jika diameter 

kawat alternator diperbesar 1,3 dan 1,4 mm? 

 

C. Batasan Masalah 

Untuk menghindari penyimpangan dan perluasan pembahasan maka 

diberikan batasan-batasan masalah dan mengacu pada studi kasus 

diantaranya : 

1. Menggunakan alternator konvensional mesin Toyota Kijang seri – K 

2. Hanya merubah jumlah lilitan dan diameter kawat stator ( spull ) 

3. Tidak merubah rotor, pully, ataupun regulator 
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4. Pengujian dilakukan menggunakan engine trainer 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari “penambahan jumlah lilitan spull alternator terhadap 

tegangan yang dihasilkan” adalah sebagai berikut : 

Untuk mengetahui pengaruh variasi spull alternator terhadap 

tegangan dan arus yang keluar ketika jumlah lilitan kawat stator pada 

alternator dirubah menjadi 8 lilitan dan diameter kawat pada stator dirubah 

ke diameter 1,3 dan 1,4 mm  

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini ialah : 

1. Dapat meminimalkan akan terjadinya drop voltage khusunya pada 

alternator konvensional dan dapat meningkatkan kinerja system 

pengisian pada kendaraan. 

2. Dapat mengetahui tegangan yang dikeluarkan setelah alternator 

divariasi jumlah dan diameter lilitan spullnya. 

3. Dapat menjadikan alternative alternator pada kendaraan yang 

menggunakan alternator konvensional. 

 


