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KATA PENGANTAR 
 
 

 
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, 

karena atas rahmat dan hidayah-Nya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada 

Masyarakat (PkM) berjudul “Perawatan Rutin Kelistrikan Body Pada Kendaraan Passanger 

Car Yang Effektif Dan Effisien ” yang berlokasi di SMK Negeri 1 Sambi Boyolali Jawa 

Tengah ini dapat diselesaikan.  Secara  ringkas  laporan  ini  memuat  penjelasan  tentang  

latar  belakang, maksud dan tujuan, metode, bentuk, lokasi, pelaksanaan kegiatan, tim 

pelaksana, serta anggaran dan biaya kegiatan. Sehubungan dengan masih berlangsungnya 

Pandemic Covid 19, maka pelaksanaan PkM dilakukan dengan secara luring dengan protokol 

kesehatan yang ketat. Pelaksanaan diselenggarakan di Aula SMK N 1 Sambi Boyolali dengan 

peserta sebanyak 70 siswa dari kelas XI Program Studi Teknik Kendaraan Ringan Otomotif 

(TKRO) kelas A dan B.  

Kegiatan  PkM  dan  naskah  laporan  ini  dapat  diselesaikan  atas  bantuan  dan 

dukungan dari banyak pihak, untuk itu kami menyampaikan ucapan terimakasih kepada 

semua pihak yang berperan, antara lain kepada: 

1.   Rektor IST AKPRIND Yogyakarta, Dr. Edhy Sutanta, S.T., M.Kom 
 

2.   Kepala  Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian  kepada  Masyarakat  IST  AKPRIND 

Yogyakarta, Prof. Dr. Sudarsono, M.T. 

3.   Dekan Fakultas Teknologi Industri IST AKPRIND Yogyakarta, Ir. Murni Yuniwati 

M.T. 
 

4.   Kepala Sekolah SMK N 1 Sambi Boyolali, Syamsudin, S.Tp., M.Si, para guru dan 

semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan namun tidak 

disebutkan satu per satu. 

Kami menyadari bahwa pelaksanaan kegiatan dan naskah laporan ini masih 

mengandung kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun akan kami 

terima dengan terbuka. Semoga pelaksanaan dan naskah laporan ini dapat bermanfat dan 

sesuai dengan yang diharapkan. 

 

Yogyakarta, 15 November 2021 
 

 
 

 

 

  Syafriyudin, ST,MT
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
 

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) oleh dosen merupakan salah 

satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh dosen di IST AKPRIND Yogyakarta. 

Kegiatan PkM ini merupakan salah satu bentuk kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi 

yang terus dilaksanakan dan ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya. 

Pelaksanaan kegiatan PkM haruslah memiliki sifat-sifat  yang sesuai dengan 

kebutuhan, tujuan, dan harapan pemilik   kepentingan   atau   stakeholders   (baik   

pemilik   kepentingan   ekternal   yakni mahasiswa, orang tua mahasiswa, masyarakat, 

pemerintah, dan pihak lain yang memanfaatkan hasil pendidikan tinggi maupun 

pemilik kepentingan internal yakni dosen, unsur pimpinan, unsur administrasi, dan 

unsur pelaksana teknis) secara terpadu, harmonis, dan  sinergis.  Di  samping itu,  

kegiatan  PkM  dilaksanakan  dengan  menganut  azas-azas kelembagaan, kerjasama, 

kesinambungan, dan edukatif. 

SMK N 1 Sambi adalah salah satu satuan pendidikan dengan jenjang SMK di 

Catur, Kec. Sambi, Kab. Boyolali, Jawa Tengah. Dalam menjalankan kegiatannya, 

SMK NEGERI 1 Sambi berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan. SMK N 1 Sambi beralamat di Wonotoro, Catur, Sambi, Boyolali, Catur, 

Kec. Sambi, Kab. Boyolali, Jawa Tengah, dengan kode pos 57376. SMK N 1 Sambi 

memiliki akreditasi B, berdasarkan sertifikat 032/BAN-SM/SK/2019. 

 

Gambar 1. SMK N 1 Sambi 

 

https://data-sekolah.sekolah-kita.net/jenjang/SMK?code=SMK
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Website sekolah dapat dibuka melalui url http://smknegeri1sambi.sch.id.  

Sedangkan surat elektronik (email), dapat dikirimkan 

ke smkn1sambi.boyolali@gmail.com. Gambar 2 menunjukkan laman website SMK N 1 

Sambi. Namun laman tersebut masih banyak yang kosong dan perlu diperbaiki. 

 

Gambar 2. Website SMK N 1 Sambi 

Menurut laman 

https://dapo.kemdikbud.go.id/sekolah/762DBD4FFCA482ABDE3B peserta didik pada 

tahun ajaran 2021/2022 Gasal di SMK N 1 Sambi sebanyak 828 orang terdiri dari 435 

siswa laki-laki dan 393 siswa wanita. Adapun program studi atau yang ada di SMK N 1 

Sambi meliputi program studi Teknik Kendaraan Ringan Otomotif (TKRO),  Teknik dan 

Bisnis Sepeda Motor (TBSM), Tata Busana, Farmasi, dan Teknik Komputer dan 

Jaringan (TKJ). Gambar 3 menunjukkan Map lokasi SMK N 1 Sambi dengan alamat di 

http://surl.li/aqgsk  

http://smknegeri1sambi.sch.id/
mailto:smkn1sambi.boyolali@gmail.com
https://dapo.kemdikbud.go.id/sekolah/762DBD4FFCA482ABDE3B
http://surl.li/aqgsk
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Gambar 3. Peta lokasi SMK N 1 Boyolali 

 

Dalam rangka memenuhi Tri Darma Perguruan Tinggi yang salah satunya adalah 

pengabdian kepada masyarakat kepada siswa kelas XI program studi TKRO di SMK N1 

Sambil Boyolali Jawa Tengah, maka diselenggarakan pelatihan dengan tema 

Pembentukan Jiwa Wirausaha Chasis dan Pemindah Tenaga Bidang Teknik Kendaraan 

Ringan yang dilaksanakan oleh tim dosen sebanyak 5 orang dari berbagai bidang.  

Pengertian dan Fungsi Kelistrikan. 

Kerusakan pada sistem kelistrikan bukan hanya bisa bikin mobil mogok, tapi juga 

memicu potensi bahaya. Perawatan kelistrikan kendaraan ringan seperti halnya mobil 

penumpang menjadi aspek yang perlu diketahui setiap pemilik. Sebabnya sistem 

elektronik itu sendiri memiliki peran yang sangat penting. Mobil penumpang atau 

kendaraan ringan secara lebih luas bukan hanya membutuhkan mesin untuk bisa 

beroperasi secara normal. Tapi selain itu juga butuh sistem kelistrikan yang baik. 

Faktanya, tanpa sistem kelistrikan maka mesin kendaraan pun tak akan bisa menyala. 
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Beberapa fungsi utama yang dijalani sistem kelistrikan antara lain; menyalakan 

mesin mobil, menunjang keamanan dan keselamatan, dan menambah kenyamanan 

berkendara. Secara sederhana, sistem kelistrikan dibagi ke dalam beberapa kelompok, 

seperti yang  bisa dilihat pada tabel di bawah ini. 

Kelistrikan mesin Starter, pengapian, injeksi, common rail (untuk mobil diesel) 

Kelistrikan body Lampu-lampu eksterior, lampu-lampu interior 

Kelistrikan infotainment Head unit, multi information display, power outlet kabin 

Kelistrikan rangka 

kendaraan 

Pengereman (ABS, EBD), traction control, stability control, 

hill start assist 

Keamanan dan 

keselamatan 
Air bag inflator, immobilizer, alarm 

Perawatan Kelistrikan Kendaraan Ringan.  

Kerusakan sistem kelistrikan tentunya akan mengganggu pengalaman berkendara 

Carmudian. Sebagai pencegahan, perawatan kelistrikan kendaraan ringan seperti halnya 

mobil penumpang perlu dilakukan. 

Menjaga Kondisi Kabel dan Soket  

Langkah ini bisa dilakukan dengan melihat kabel-kabel yang terdapat pada kendaraan, 

misalnya kabel busi atau kabel aki. Kabel aki yang memiliki tugas paling berat perlu 

mendapat perhatian ekstra.  

Perhatikan Kondisi Aki Mobil.  

Sebenarnya tak sulit untuk menjaga kondisi aki mobil tetap prima. Salah satu langkah 

yang perlu dilakukan ialah menggunakan kendaraan secara rutin. Cobalah untuk 

mengecek kondisi aki dan kabel-kabelnya minimal satu bulan sekali untuk memastikan 

tidak ada kerak yang menumpuk.  

Waspada Modifikasi Kelistrikan.  

Ada kalanya pemilik ingin melakukan modifikasi yang menyentuh sektor kelistrikan. 

Sebut saja mengganti headlight atau peningkatan perangkat audio.  

Hati-hati Menggunakan Piggyback 

Penggunaan chip microcomputer atau yang juga dikenal dengan istilah piggyback 

diyakini bisa menambah performa mesin kendaraan. Mereka yang menginginkan tenaga 

lebih pada kendaraannya kerap melakukan modifikasi ini 
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BAB II 

TUJUAN, MANFAAT, DAN SASARAN 

 

A. Tujuan 

Kegiatan PkM ini adalah melakukan pelatihan bagaimana membentuk jiwa 

kewirausahaan siswa Teknik Kendaraan Ringan Otomotif di bidang Wirausaha Chasis 

dan Pemindah Tenaga Bidang Teknik Kendaraan Ringan .  

 Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para siswa 

bagaimana memasarkan jasa perbaikan sasis dengan memanfaatkan media sosial yang 

sangat akrab dengan para remaja di usia sekolah. 

B. Manfaat 

Pelaksanaan kegiatan PkM “Pembentukan Jiwa Wirausaha Chasis dan Pemindah 

Tenaga Bidang Teknik Kendaraan Ringan” yang berlokasi SMK N 1 Sambi Boyolali 

Jawa Tengah memberikan manfaat, antara lain: 

1. Meningkatkan peran perguruan tinggi (lembaga, dosen, dan mahasiswa) dalam 

menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. 

2. Resource sharing yang dimiliki oleh perguruan tinggi, baik ilmu pengetahuan 

maupun teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

3. Mengimplementasikan teknologi khususnya teknik perawatan kelistrikan body 

mobil kepada peserta  

4. Meningkatkan hubungan saling menguntungkan antara perguruan tinggi dan 

mitra kegiatan. 

5. Memberikan solusi atas permasalahan yang sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat. 

C. Sasaran 

Sasaran dari pelaksanaan kegiatan PkM ini adalah para siswa kelas XI program 

studi Teknik Kendaraan Ringan Otomotif (TKRO) kelas A dan B di SMK N 1 Sambi 

Boyolali Jawa Tengah. 
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BAB III  

PELAKSANAAN KEGIATAN 

 
A. Bentuk 

 

PkM yang dilaksanakan dalam kegiatan ini adalah berupa ceramah dan 

pelatihan kepada siswa kelas XI program studi Teknik Kendaraan Ringan Otomotif 

(TKRO) kelas A dan B di SMK N 1 Sambi Boyolali Jawa Tengah yang dilaksanakan 

oleh Kelompok Dosen. Kegiatan ini merupakan PkM Nonreguler yang dilaksanakan 

berdasarkan permintaan dari mitra. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi: 

1. Penguruan perijinan dan survei  
 

2.   Pengumpulan data  
 

3.   Analisis permasalahan siswa 
 

4.   Penyusunan materi pelatihan  
 

5.   Pelaksanaan pelatihan  
 

6.  Pelaporan kegiatan  
 

 

B. Metode 
 

Metode yang dipakai dalam pelaksanaan kegiatan PkM ini adalah memberikan 

materi pelatihan siswa kelas XI program studi Teknik Kendaraan Ringan Otomotif 

(TKRO) kelas A dan B di SMK N 1 Sambi Boyolali Jawa Tengah, pada tanggal 26 

Oktober 2021 secara luring dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.  

     

C. Lokasi 
 

Mitra kegiatan Abdimas ini adalah  di SMK N 1 Sambi Boyolali Jawa Tengah 

yang berjarak sekitar 65 KM dari kampus IST AKPRIND Yogyakarta. 

 

D. Pelaksanaan 
 

Nama Kegiatan 
 

Pelatihan pemanfaatan media sosial untuk memasarkan jasa perawatan dan 

perbaikan chasis berlokasi di SMK N 1 Sambi Boyolali Jawa Tengah.
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Pelaksanaan 
 

Kegiatan ini dilaksanakan pada:  

Tanggal    : 26 Oktober 2021 

Tempat     :  Aula SMK N 1 Sambi Boyolali Jawa Tengah 

 

Pelaksana : Tim Dosen sebanya 5 orang  

 
 

Peserta 
 

Peserta kegiatan ini adalah para siswa prodi TKRO kelas XI A dan B di SMK 

N 1 Sambi Boyolali Jawa Tengah sebanyak 70 orang. 

Waktu  Kegiatan 
 

Pelatihan ini dilaksanakan selama 50 jam dengan rincian sebagai berikut: 
 

1). Perijinan dan survei komunikasi = 10 jam 
 

2)  Persiapan = 15 jam 
 

3)  Pembuatan materi = 12 jam 
 

4)  Perjalanan= 5 jam 
 

5)  Pelaksanaan : 2 Jam 
 

6)  Evaluasi= 4 Jam 
 

9)  Pembuatan laporan = 10 jam 
 

 

E. Tim Pelaksana 
 

Susunan Tim Pelaksana kegiatan PkM adalah sebagai 

berikut:  

Penanggung Jawab   : Kepala LPPM IST AKPRIND 

Ketua Pelaksana       : Ellyawan S.Arbintarso S.T,M.Sc. P.hD. 

 Anggota Tim            :  

1. Aji Pranoto, S.Pd., M.Pd 

2.Syafriyudin S.T., M.T  

3. Erna Kumalasari Nurnawati ST., MT.  

4. Siti Saudah S.Pd., M.Hum   
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F. Anggaran dan Biaya 
 

Anggaran  dan  biaya  pelaksanaan  kegiatan  Abdimas  ini  bersumber  dari  

IST AKPRIND Yogyakarta dan Dosen Pelaksana, dengan rincian sebagai berikut: 

 

Tabel 3.1: Anggaran dan Biaya Kegiatan Abdimas 

Pemasukan: 

IST AKPRIND       1.500.0000 

Dosen Pelaksana 500.000 

Masyarakat 500.000 

Jumlah: 2.500.000 
 

Rincian Penggunaan Anggaran: 

Survey dan perjalanan            500.000 

Pembuatan & penggandaan modul 400.000 

Konsumsi 
 

 300.000 

 

Sovenir Masker,materi,alat tulis,map dll 

 
 

           500.000 

Penyusunan laporan 300.000 

Jumlah: 2.500.000 
 

 
 

G. Permasalahan yang Dihadapi 
 

Pelaksanaaan kegiatan Abdimas ini seharusnya dapat dilaksakan secara terus-

menerus dan memantau hasil yang diperoleh agar jiwa wirausaha siswa kelas XI 

program studi TKRO SMK N 1 Sambi Boyolali Jawa Tengah dapat terpantau. Kendala 

inilah yang  perlu dipebaiki. 
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BAB IV  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 
 

Berdasarkan  evaluasi  kegiatan  PkM  oleh  Tim  Pelaksana  PkM  kepada 

siswa kelas XI program studi TKRO SMK N 1 Sambi Boyolali Jawa Tengah ini 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

 

1.  Pelaksanaan PkM yang menyinergikan antara mitra/lokasi kegiatan dan Tim 

Dosen Pelaksana PkM, merupakan sebuah model pelaksanaan PkM sangat 

baik, sehingga perlu diteruskan. 

2. Pelaksaan kegiatan PkM umumnya melibatkan banyak pihak dan 

memerlukan dukungan anggaran yang relatif besar. 

3.  Pelaksanaan kegiatan PkM perlu makin dimasyarakatkan agar makin banyak 

masyarakat yang mendapatkan manfaat dari kegiatan kampus IST 

AKRPIND. 

 
 

B. Saran 
 

Saran yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan PkM adalah sebagai berikut: 
 

1.  Agar  pelaksanaan  kegiatan  PkM  oleh  Tim  bisa  lebih  optimal,  

diperlukan kerjasama yang baik antar pihak terkait. 

2.   Keterbatasan anggaran pelaksanaan kegiatan Abdimas bisa diatasi dengan 

cara menjalin kerjasama dengan pihak lain 
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Perawatan Sistem Kelistrikan

 Sistem adalah Perangkat unsur yang

secara teratur saling berkaitan,

sehingga membentuk suatu totalitas

Kelistrikan dapat diartikan sebagai

gejala alam yang timbul dari polaritas

dua garis elemen yaitu proton yang

bermuatan positif dan neutron yang

bermuatan negatif

 jadi dapat disimpulkan bahwa system

kelistrikan mobil adalah rangkaian

energy listrik yang disusun untuk

menjalankan sebuah fungsi tertentu

pada kendaraan



Fungsi Sistem Kelistrikan











Macam-macam Sistem Kelistrikan













SISTEM KELSITRIKAN BODY

SISTEM 
KELISTRIKAN BODY

1. JARINGAN KABEL ( WIRING HARNES)
2. SISTEM PENERANGAN EXTERIOR ( LAMPU KOTA, 

LAMPU KEPALA, LAMPU KABUT)
3. LAMPU PENERANGAN INTERIOR ( LAMPU 

KABIN)
4. LAMPU PERINGATAN ( LAMPU SEIN, LAMPU 

MUNDUR DAN KLAKSON
5. SWITCH DAN RELAY
6. METER KOMBINASI DAN GOUGE
7. WIPER DAN WASHER



Sistem penerangan

Lampu utama atau lampu besar atau lampu
kepala (head light) merupakan bagian dari
sistem penerangan yang berfungsi untuk
menerangi jalan pada bagian depan
kendaraan.

Lampu ini berfungsi untuk memberikan isyarat
adanya kendaraan serta lebar dari kendaraan
kepada pengendara lain yang berada pada bagian
depan maupun belakang pada saat kondisi jalan
gelap. Lampu ini juga disebut dengan lampu kota,
lampu kota pada bagian depan disebut dengan
lampu jarak (clearance light) dan untuk bagian
belakang disebut lampu belakang (tail light).

https://4.bp.blogspot.com/-RFH6YVfMI08/Wmn4fSOnFcI/AAAAAAAAEIg/23G8y67-dP881ylRtBRcwiY481dq9d_ZgCLcBGAs/s1600/Capture.JPG
https://4.bp.blogspot.com/-RFH6YVfMI08/Wmn4fSOnFcI/AAAAAAAAEIg/23G8y67-dP881ylRtBRcwiY481dq9d_ZgCLcBGAs/s1600/Capture.JPG
https://1.bp.blogspot.com/-Z1yXsClS12g/Wmn4Gbz1ivI/AAAAAAAAEIU/H_xe4sCm9ooVe2EP-I6YZ53viAbRxAKcACLcBGAs/s1600/Capture.JPG
https://1.bp.blogspot.com/-Z1yXsClS12g/Wmn4Gbz1ivI/AAAAAAAAEIU/H_xe4sCm9ooVe2EP-I6YZ53viAbRxAKcACLcBGAs/s1600/Capture.JPG


• Lampu rem atau brake light terletak pada
bagian belakang kendaraan yang
berfungsi untuk memberitahukan ke
pengendara lain yang berada dibelakang
bahwa kita akan melakukan pengereman
(menurunkan kecepatan kendaraan atau
memberhentikan kendaraan).

Lampu tanda belok atau lampu sein atau turn

signal light terletak pada bagian ujung-ujung

kendaraan (pada bagian kanan depan dan

belakang serta pada bagian kiri depan dan

belakang). Fungsi dari lampu tanda belok ini

adalah untuk memberikan isyarat ke

pengendara lain yang berada di belakang

ataupun didepan bahwa kita akan membelok,

pindah jalur atau menyalip kendaraan.

https://1.bp.blogspot.com/-HINPfyg22q4/Wmn28-MqvrI/AAAAAAAAEII/CkJEE_2qB7wXqKrWMS6GTFm_iRJTJ_vUQCLcBGAs/s1600/Capture.JPG
https://1.bp.blogspot.com/-HINPfyg22q4/Wmn28-MqvrI/AAAAAAAAEII/CkJEE_2qB7wXqKrWMS6GTFm_iRJTJ_vUQCLcBGAs/s1600/Capture.JPG
https://4.bp.blogspot.com/-M1Um2W7C-6k/Wmn3tsQWiDI/AAAAAAAAEIQ/hYWxWijDUlQ0ALpegkiY8DZZ_nmCX0cEACLcBGAs/s1600/Capture.JPG
https://4.bp.blogspot.com/-M1Um2W7C-6k/Wmn3tsQWiDI/AAAAAAAAEIQ/hYWxWijDUlQ0ALpegkiY8DZZ_nmCX0cEACLcBGAs/s1600/Capture.JPG


Lampu hazard atau lampu darurat berfungsi

untuk memberikan isyarat kepada

pengendara lainnya baik yang berada di

depan maupun yang berada di belakang

bahwa kita dalam keadaan darurat, misalnya

macet di jalan, sedang mengantar orang

sakit dan lain sebagainya.

Lampu plat nomer dipasang di kendaraan tepatnya
pada bagian plat nomer kendaraan yang berada pada
bagian belakang atau bagian depan kendaraan.
Lampu plat nomer ini berfungsi untuk memberikan
penerangan tambahan agar plat nomer kendaraan
dapat terlihat oleh kendaraan lain yang berada pada
sisi belakang atau depan kendaraan. Lampu plat
nomer ini akan menyala bila lampu kota dinyalakan
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Lampu mundur terpasang pada bagian belakang

kendaraan. Lampu mundur ini berfungsi untuk

memberikan isyarat pada pengendara lain yang

berada di belakang agar tahu bahwa kendaraan

yang kita kendaraai akan berjalan mundiur.

Lampu mundur ini akan menyala bila tuas

transmisi pada posisi mundur dengan posisi kunci

kontak On.

Lampu instrumen atau lampu panel ini digunakan

untuk menerangi meter-meter pada instrumen

panel pada saat kondisi gelap atau malam hari

sehingga memungkinkan pengendara dapat

melihat dan membaca meter-meter pada panel

instrument. Lampu panel ini menyala bersamaan

bila lampu belakang dinyalakan.
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Sistem kelistrikan body lainnya adalah

sistem kelistrikan klakson. Klakson

berfungsi untuk memberitahukan

pengendara lainnya dengan isyarat

bunyi atau suara sehingga pengendara

lain dapat mengetahuinya.

Klakson pada kendaraan pada
umumnya menggunakan tipe klakson
listrik tipe arus DC yaitu listrik yang 
digunakan berasal dari baterai atau
accu
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Sistem kelistrikan body lainnya adalah

sistem kelistrikan wiper dan washer. Sistem

wiper atau penhapus kaca berfungsi untuk

membersihkan kaca pada bagian depan

kendaraan atau belakang kendaraan (pada

beberapa tipe kendaraan) dari

kemungkinan kotoran, serangga kecil

atapun air hujan sehingga akan membantu

penglihatan pengendara agar tidak

terhalangi oleh kotoran, serangga dan air

hujan tersebut.

Sedangkan washer berfungsi untuk

membantu kinerja dari wiper. Washer

bekerja dengan menyemprotkan cairan

pembersih pada bagian kaca bagian depan

atau bagian belakang (pada beberapa tipe

kendaraan) kendaraan.
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Tips Menjaga Kelistrikan Mobil Agar Berfungsi Dengan Baik

• Sistem kelistrikan Mobil memang membutuhkan perhatian,
hal tersebut tidak terlepas dari komponen yang
menggunakan daya listrik untuk menjalankan fungsinya.
Bahkan untuk menyalakan mesin Mobil pertama kali harus
menggunakan daya listrik. oleh sebab itulah jangan sampai
mengabaikannya dan tetap menjaga kelistrikan Mobil agar
berfungsi dengan baik. Akibat yang sering terjadi jika
melalaikan masalah ini adalah Mobil mogok dan yang lebih
fatal terjadi korsleting yang dapat membuat Mobil terbakar.



• Memeriksa kondisi Aki Mobil

• Aki Mobil atau baterai merupakan sumber kelistrikan pada
kendaraan. Sehingga komponen ini sangat vital dan membutuhkan
perawatan, seperti menjaga supaya air aki tidak habis dan melakukan
recharge jika sudah mulai melemah.

Waspada, Kerak Menumpuk pada Aki Mobil mengganggu kinerja sistem kelistrikan
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2. Melakukan pengecekan pada Alternator

Selanjutnya dalam tips kelistrikan Mobil agar berfungsi dengan baik adalah dengan
melakukan pengecekan dan perawatan pada komponen alternator. Adapun fungsi dari
alternator adalah mengubah putaran mesin yang terjadi menjadi daya listrik yang
berguna untuk melakukan recharge pada aki Mobil. Seperti yang kita tahu, bahwa aki
bisa dibilang baterai yang juga membutuhkan pengisian daya listrik.

Alternator bermasalah ditandai dengan lampu indikator yang menyala
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3. Pastikan sekring yang terpasang sesuai
Sekring Mobil juga salah satu komponen yang memiliki fungsi keamanan.
Apabila terjadi masalah pada sistem kelistrikan, secara otomatis komponen
tersebut akan putus. Nah jika putus sebaiknya dilakukan pergantian dengan
menggunakan sekring yang memiliki ampere sama. Jangan sampai ampere
di bawahnya karena dikhawatirkan membuat sering putus. Begitu juga
sebaliknya, jangan memasang sekring yang mempunyai ampere terlalu
berlebihan dari sebelumnya. Karena jika hal tersebut dilakukan maka
beresiko terjadinya kebakaran.
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KUISIONER KEPUASAN MITRA 
TERHADAP PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM) 

DOSEN IST AKPRIND YOGYAKARTA   
 

 
 

Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk membantu mengisi 

kuisioner berikut ini, dengan maksud mengevaluasi kinerja dan efektivitas 

pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen IST AKPRIND Yogyakarta.  

 

IDENTITAS RESPONDEN: 
  

1. Nama responden : Syamsudin S.Tp., M.Si 

2. Instansi  : Kepala Sekolah SMK N 1 Sambi 

3. Alamat : Sambi Boyolali 

 

PETUNJUK PENGISIAN: 

a. Isilah angket ini dengan memberi tanda centang (√ ) di kolom pada jawaban yang 

disediakan. 

b. Angket ini menunjukkan tanggapan HARAPAN/KEPENTINGAN dan KINERJA/ 

KEPUASAN Saudara atas pelaksanaan PkM oleh dosen IST AKPRIND Yogyakarta. 

c. Semakin tinggi harapan dan kepuasan yang Saudara pilih artinya pernyataan  tersebut 

semakin sesuai dengan keadaan dan kepuasan Saudara.  

d. Semakin rendah harapan dan kepuasan yang Saudara pilih artinya pernyataan  tersebut 

semakin tidak sesuai dengan keadaan dan kepuasan Saudara. 

e. Jawaban yang Saudara berikan dijamin kerahasiaannya, dan tidak berpengaruh terhadap 

kinerja Saudara. Oleh karena itu, Saudara dimohon memberikan penilaian secara sungguh-

sungguh untuk perbaikan pelayanan ke depan. 

 

MACAM KEBUTUHAN 

HARAPAN/KEPENTINGAN KINERJA/KEPUASAN 
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1. Aplikasi/pelaksanaan PkM mampu 
memberdayakan masyarakat sehingga 
masyarakat sanggup berkarya secara 
mandiri 

 

          

2. Program PkM dilaksanakan sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat 

 

          



 

MACAM KEBUTUHAN 

HARAPAN/KEPENTINGAN KINERJA/KEPUASAN 
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3. Program PkM telah memberikan bekal 
kepada masyarakat berupa kemampuan 
berpikir ataupun keterampilan lainya 

 

          

4. Aplikasi/Pelaksanaan PkM dalam upaya 
pembelajaran masyarakat telah mampu 
meningkatkan daya nalar masyarakat 

 

          

5. Masyarakat telah memperoleh 
manfaat/terbantukan dalam penyelesaian 
masalahnya dari pelaksanaan PkM  

 

          

 

Tuliskan kritik dan saran Saudara terkait pelaksanaan PkM: 
 

___Kegiatan sangat bermanfaat bagi para siswa______________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

Diisi di : Sambi 

Tanggal  : 26– 10- 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


