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ABSTRAK 

Dalam duni aotomotif peran accu sangat vital, mengingat proses penyalaan 

awal kendaraan sangat bergantung pada suplai energy listrik dari accu ini. 

Pemahamantentangprinsipkerjaaccudan proses maintenance pada accu sangat 

diperlukan bagi mahasiswa, sehingga sangat dirasakan kebutuhan alat peraga bagi 

mahasiswa untuk memahami system charging pada accu.  

Telah dihasilkan dalam proyeka khir ini alat peraga charging accu yang dapat 

menghasilkan arus input-anke accu dari 1 A hingga 5A. Sistem yang digunakana 

dalah sistem charging tunggal sederhanana mundapat dikembangkan untuk system 

ganda yang dapat melayani 2 accu sekaligus.dan caramenbuat alat dengan  merangkai 

sendiri denggan mmemotong pelat seku ukuran presisi. denggan pemasangan alat 

accu hingga pengisian bateray atau accu. 

Dalampengujianalatperagaini, didapatkan hasil pada pengujian pengisian accu 

untuk arus 4 A dihasilkan proses pengisian yang stabil. Nilai massa jenis air accu 

meningkat 21% dan voltage accu juga meningkat hingga 50%. Proses pengisiana accu 

yang baik denggan hasil dan pengesian utama ini..misalnya dari charging output terminal 
keluar 14 volt , karena korosi maka yang sampai ke terminal aki menjadi hanya 12,6 
volt…sehingga pengisian akan berkurang dan tidak maksimal. 
Seperti dijelaskan diatas, Cara pengecekan Paling sederhana adalah dengan merasakan 

apakah medan magnet terjadi ketika kunci kontak pada posisi ON. 

Kata kunci :accu, sistem charging tunggal, voltage accu. 

 


