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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Pemikiran Kerja Praktek (KP) 

Kerja Praktek adalah suatu proses pembelajaran dengan cara mengenal 

langsung ruang lingkup dunia pekerjaan yang sesungguhnya. Setiap mahasiswa 

diwajibkan turun langsung ke dunia pekerjaan yang menjadi dibidangnya masing-

masing, dengan begitu setiap mahasiswa diharapkan bisa menerapkan secara 

langsung ilmu-ilmu yang telah dipelajari di kampus. Selain itu dengan kerja 

praktek mahasiswa bisa menambah pengetahuan, keterampilan, dan 

pengalamannya dalam bekerja yang nantinya bisa diterapkan dalam dunia 

pekerjaan yang sesungguhnya. 

Khususnya pada disiplin ilmu yang telah dipelajari selama mengikuti 

perkuliahan. Dalam  dunia pendidikan hubungan antara teori dan praktek 

merupakan hal penting untuk membandingkan serta membuktikan sesuatu yang 

telah dipelajari dalam teori dengan keadaan sebenarnya dilapangan. 

Untuk itu, Politeknik Negeri Bengkalis mewajibkan setiap mahasiswa/i 

nya untuk melaksanakan kerja praktek di instansi pemerintah atau perusahaan 

swasta sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan 

Diploma III (D-III) Politeknik Negeri Bengkalis. Untuk tahun akademik 2020-

2021 program studi yang melaksanakan praktek kerja lapangan tidak hanya 

jurusan Teknik Mesin (D-III). 

Perkembangan teknologi saat ini sangat pesat dan akan selalu maju setiap 

tahunnya dan mendorong manusia untuk selalu kritis mengikuti perkembangan 

teknologi yang semakin maju. Mobil merupakan alat transportasi yang dibutuhkan 

saat ini untuk mempermudahkan melakukan kegiatan sehari-hari yang dilakukan 

di luar rumah dan selalu berpindah-pindah tempat dengan tempat yang berbeda. 

Hal ini mengakibatkan dibutuhkannya kendaraan-kendaraan dengan karakteristik 
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mesin yang mampu menghasilkan torsi yang besar untuk mendapatkan percepatan 

pada kendaraan. 

mampu menghasilkan torsi yang besar untuk mendapatkan percepatan 

pada kendaraan. Sistem kopling merupakan sistem pemindah tenaga yang terletak 

di antara mesin dan transmisi yang digunakan untuk menghubungkan dan 

memutuskan putaran dari mesin ke transmisi. Kopling dalam pemakaian di 

kendaraan harus dapat memutus dan menghubungkan putaran mesin ke transmisi 

dengan lembut, harus dapat memindahkan tenaga mesin tanpa slip, harus dapat 

memutuskan tenaga dengan cepat dan sempurna. Di dalam judul laporan tersebut 

berisikan tentang cara kerja sistem kopling, komponen-komponen sistem kopling, 

cara mengganti kampas kopling,dan cara pengecekan komponen sistem kopling.  

Kerja praktek yang dilakukan di CV. Gala Auto Service Bengkalis 

membahas tentang “ Perbaikan Sistem Kopling Manual Pada Toyota Avanza 

1300 CC “. Dimana dalam hal ini membahas mengenai perbaikan pada kampas 

kopling, penggantian, pemeriksaan, dan pengujian. 

Diharapkan nantinya laporan dari kerja praktek ini dapat menjadi 

pembelajaran penting dan berguna untuk menambah ilmu pengetahuan penulis 

dan pembaca mengenai hal yang dibahas dalam kerja praktek ini. Selain itu juga 

dapat berguna nantinya bagi pembaca sekalian sebagai penambah wawasan  dan 

bisa menjadi bahan referensi nantinya. 

 

1.2  Tujuan Dan Manfaat Kerja Praktek (KP) 

 Kerja Praktek (KP) merupakan salah satu kegiatan bagi mahasiswa 

Politeknik Negeri Bengkalis dalam menyelesaikan studinya. Untuk mencapai 

hasil yang diharapkan maka perlu diketahui tujuan dan manfaat dengan 

diadakannya kerja praktek tersebut, yaitu sebagai berikut: 

1.2.1  Tujuan Kerja Praktek (KP) 
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    Adapun tujuan umum dengan dilaksanakannya kerja praktek antara lain: 

1.  Menambah ilmu pengetahuan serta pengalaman yang belum pernah didapat 

di kampus. 

2.  Memahami, memantapkan, dan mengembangkan ilmu yang di dapat dari 

dunia usaha. 

3.  untuk meningkatkan keterampilan dan kecakapan mahasiswa/i dalam 

menghadapi dunia kerja yang semakin selektif. 

4.  Menguji kemampuan mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis (sesuai 

program studi terkait) dalam pengetahuan, keterampilan dan kemampuan 

dalam penerapan pengetahuan dan atitude/perilaku mahasiswa dalam 

bekerja. 

 

1.2.2  Manfaat Kerja Praktek  

 Adapun manfaat dari pelaksanaan kerja praktek secara umum adalah 

sebagai berikut: 

1. Mempraktekkan dan mengimplementasikan ilmu yang di dapat di kampus 

dalam dunia kerja.  

2. Meningkatkan pengetahuan dan keterapilan melalui keterlibatan langsung 

dalam aktifitas pekerjaan di dunia industri. 

3. Memberikan umpan balik dari hail kerja yang dilakukan mahasiswa guna 

untuk pengembangan kiurikulum dan proses pembelajaran. 

4. Mahasiswa memperoleh kesempatan untuk dapat menganalisis masalah 

yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam pekerjaan 

sesuai dengan program studinya. 

5. Politeknik Negeri Bengkalis memperoleh umpan balik dari 

organisasi/perusahaan terhadap kemampuan mahasiswa yang mengikuti 

KP di dunia pekerjaannya. 
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