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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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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1  Sejarah Singkat CV. Gala Auto Service Bengkalis 

CV. Gala Auto Service Bengkalis didirikan pada tahun 2019 sebagai 

bengkel kendaraan roda empat di pulau Bengkalis Jl. Abdi Praja, desa Air Putih, 

kecamatan Bengkalis, kabupaten Bengkalis. Perusahaan ini bergerak pada bidang 

penyedia jasa. Peningkatan sumber daya ini tentu menjadi pemicu kepercayaan 

konsumen terhadap CV. Gala Auto Service Bengkalis sehingga kami mempunyai 

komitmen dan tekad meningkatkan kepuasan pelanggan, memelihara keunggulan 

kualitas kerja dan ketepatan waktu yang menjadi tujuan utama kami.  

CV. Gala Auto Service Bengkalis dikelola oleh tenaga-tenaga ahli dalam 

bidang Body Repair & Paint dan memiliki teknisi yang terampil dan handal, 

perusahaan kami juga menggunakan sarana yang lengkap dan modern, serta 

memakai cat yang berkualitas tinggi. CV. Gala Auto Service Bengkalis berusaha 

menjadi salah satu pusat layanan perawatan dan perbaikan mobil terpadu dengan 

kualitas yang maksimal. Melayani dan bermitra dengan berbagai perusahaan 

terkemuka serta melayani pelanggan umum dengan harapan agar dapat 

memberikan hasil terbaik, sehingga dapat terjalin hubungan kerjasama yang 

berkesinambungan dan saling menguntungkan. 

2.2   Profil Perusahaan  

2.2.1   Pelayanan 

A.  Fasilitas Pelayanan Pendukung Pekerjaan 

Beberapa fasilitas pendukung pekerjaan di CV. Gala Auto Service 

Bengkalis antara lain yaitu: 

1. ringan maupun berat pada badan kendaraan dengan menggunakan plat baja 

(G  Perbaikan dan pengecatan body kendaraan untuk memulihkan 
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kerusakan alvsnized Plat) tahan karat serta menggunakan cat dengan merk 

terkenal yang berkualitas tinggi. 

2. Pengecatan massal untuk armada milik perusahaan. 

3. Pencucian dan poles / salon mobil. 

4. Pengecekan, perbaikan dan perawatan kendaraan. 

5. Penggantian komponen dengan spare parts jaminan mutu. 

6. Alat- alat pembantu pekerjaan work shop yang sangat memadai. 

7. Tenaga kerja yang profesional dan berpengalaman. 

8. Garansi untuk setiap pekerjaan. 

9. Lingkungan bengkel yang aman dan bersih. 

B. Fasilitas Peralatan Kantor Pendukung Pekerjaan Antara Lain : 

1. Ruang Staff dan Marketing 

2. Ruang Customer Service. 

3. Komputer 

4. Printer 

5. Scanner 

6. Mesin Photo Copy 

7. Kamera Digital 

 

C. Sarana / Peralatan Pendukung Pekerjaan Body Repair Antara Lain : 

1. Spray Gun Devilbiss 

- Kegunaan : 

a. Tembakan cat lebih halus sehingga partikel – partikel cat lebih jelas, 

nyata dan bersih. 

b. Bisa mengatur tembakan vernis, sehingga bisa menghasilkan hasil 

vernis yang maksimal menyerupai vernis asal. 

c. Tembakan angin lebih tinggi sehingga pengecatan lebih cepat. 

d. Lebih irit dalam pemakaian cat. 

2. Oven System Double Blower 

- Kegunaan : 
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a. Ruangan yang aman dari kotoran dan debu. 

b. Menjaga terjadinya over spray. 

c. Menstabilkan suhu udara sehingga aman dari angin atau embun. 

d. Dibantu lampu pemanas untuk pengeringan cat. 

3. Air Compressor 7,5 HP (2 Unit) 

- Kegunaan : Tekanan angin yang kuat 

4. Polishing Machine 

- Kegunaan : 

a. Mengkilapkan pengecatan sehingga menjadikan vernis lebih bening 

dan permukaan yang halus. 

b. Menghilangkan jamur cat. 

5. Heat Gun 

- Kegunaan : 

a. Untuk membakar/membuang cat yang sudah retak (cat yang jelek) 

b. Menghangatkan cat yang pengerjaannya kecil (cat sol) 

6. Grinding Machine 

- Kegunaan : 

a. Untuk meratakan plat yang kurang rapi. 

b. Menghancurkan / membuang dempul yang tebal. 

7. Body Tool 

- Kegunaan : Untuk menarik bagian body yang masuk kedalam/penyok. 

8. Vaccum 

- Kegunaan : Untuk menarik dan menyedot semua kotoran atau debu. 

9. Mixing Room 

- Kegunaan : Pengadukan/pengoplosan cat dalam menyesuaikan warna. 

10. Saringan Udara kompresor (DUFR-2 Filter Regulator Coalescer) 

- Kegunaan : 

Regulator tekanan udara memiliki kemampuan untuk menyaring 

partikel hingga ukuran 5 µm dengan hasil yang maksimal 99,97 % @0,01 

µ (micro fiber) filter (penyaringan) Udara masuk berputar oleh centrifugal 

untuk menghilangkan partikel cair dan padat sehingga ukuran 5 µm dan 
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cairan yang terkumpul akan dialirkan kedalam filter kedua. Regulator 

memberikan tekanan dari dalam untuk dikurangi oleh tekanan dari luar 

melalui penyaringan kedua. Coallescer menghilangkan bagian jumlah 

yang terkecil dari partikel padat dan cair hingga ukuran kurang dari 0,01 

µm. 

 

D. Sarana / Peralatan Pendukung Pekerjaan Teknisi Antara Lain : 

1. Tools Cady (5 Laci) 

- Kegunaan : Menunjang kebutuhan kelengkapan tools general maupun 

special tools untuk menangani setiap pekerjaan dalam workshop. 

2. Tools Box (4 laci) 

- Kegunaan: Melengkapi kebutuhan kelengkapan kunci untuk membuka 

komponen- komponen ukuran kecil agar menjaga kepresisian 

penggunaan tools dalam setiap pekerjaan. 

3. Nitrogen Inflator 

- Kegunaan : Alat untuk mengkonversi dari angin biasa (O2) menjadi 

Nitrogen (N2). Seperti yang kita ketahui sangat banyak kelebihan 

Nitrogen dibandingkan angin biasa sebagai media pengisi ban. 

4. Bottle Jack 30 Ton 

- Kegunaan : Menunjang kebutuhan alat pengangkat kendaraan saat 

space tempat kerja sangat sempit dan tidak bisa menggunakan vehicle 

lift atau hydraulic crocodile jack.  

5. Vacum/ Blower Cleaner 

- Kegunaan : Menyedot kotoran dan debu dalam mobil saat 

membersihkan kendaraan setelah melakukan service, menjamin 

kebersihan maximal karena mampu menjangkau sudut sempit 

sekalipun. 

6. Hydroulic Crocodile Jack (heavy duty) 

- Kegunaan : Menunjang media pengangkat kendaraan dengan beban 

yang berat namun space tempat kerja yang sempit. 

7. Hydroulic Crocodile Jack (passanger car) 
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- Kegunaan : Menunjang media pengangkat kendaraan dengan beban 

yang ringan dan space tempat kerja yang sempit. 

8. Hydroulic Transmission Jack 

- Kegunaan : Menunjang kebutuhan kelengkapan media pengangkat saat 

melakukan overhaul transmissi maupun penggantian kopling manual. 

9. Battery Charger 12-24 V 

- Kegunaan: Media atau alat penambah stroom accu saat level 

stroomnya lemah dilengkapi dengan switch battery jumper yang 

dibutuhkan saat emergency. Juga besar tegangan yang dapat diatur 

sesua kebutuhan saat charge battery 12V atau 24V. 

10. Transmission Flush Machine 

- Kegunaan: Alat untuk menyedot dan menambah oli transmissi 

otomatis dengan kepresisian jumlah oli, fitur sirkulasi dan saringan. 

11. Engine Oili Bleeder 

- Kegunaan: Alat untuk menyedot oli mesin/engine melalui deepstick 

sehingga menjamin kebersihan oli sisa dan menghemat waktu saat 

pekerjaan. 

12. Greese Lubricator 

- Kegunaan: Alat untuk menyuntikkan gemuk/greese langsung 

kepivot/klap greese diporos/roda gigi, sehingga tidak ada greese yang 

terbuang sia-sia dan komponen yang terkena greese merata. 

13. Washer Machine 

- Kegunaan: Alat penghasil buih dan pendingin shampo mobil sehingga 

pencucian mobil setelah service menjadi lebih maksimal. 

 

14. Brake Fluid Bleeder 

- Kegunaan: Alat untuk mengganti minyak rem secara otomatis dengan 

memberikan tekanan pada reservoir rem sebesar 4 bar, sehingga 

menghindari adanya angin atau udara pada system rem saat melakukan 

bleeding. 

15. Welder/Mesin Las (2) 
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- Kegunaan: Alat untuk menyambungkan 2 plat baja/besi menggunakan 

media listrik. 

16. Spring Remover 

- Kegunaan: Alat untuk menekan secara individual pegas pada shock 

absorber, sehingga menghindari kemiringan dan kerusakan saat 

penggantian pegas. 

17. Vacum AC 

- Kegunaan: Alat untuk memeriksa kebocoran pada system AC sehingga 

ketika penggantian freon dipastiakn tidak ada kebocoran. 

18. AC Presure Gauge 

- Kegunaan: Alat untuk mengetahui tekanan pada sistem AC dengan 

satuan bar dan Psi, sehingga tekanan dalam sistem AC bisa diketahui 

secara presisi. 

19. Manual Transmissi Lubricator 

- Kegunaan: Alat untuk menyuntikkan/mengisi oli transmisi sistem 

manual yang dilengkapi barometer jumlah literan. 

20. Stand Jack 6 Ton 

- Kegunaan: Alat untuk menahan kendaraan setelah diangkat dengan 

dongkrak atau vehicle lift berkapasitas lebih dari cukup untuk 

passanger car. 

21. Battery Tester 

- Kegunaan: Alat untuk memeriksa kelayakan bateri pada kendaraan dan 

dilengkapi dengan fitur untuk memeriksa saat bateri/aki mendapatkan 

beban. 

22. Digital Multi Tester 

- Kegunaan: Alat untuk memeriksa arus, tegangan dan tahanan bahkan 

suhu saat melaukan pemeriksaan pada kendaraan. 

23. Hydraulic Press Pneumatic 50 Ton 

- Kegunaan: Alat untuk menekan komponen dengan media minyak atau 

oli dan udara, dengan kapasitas yang bahkan bisa menghandle 

penggantian spare part pada commercial vehicle atau kendaraan berat. 
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24. Vehicle Lift 330 Kg 

- Kegunaan: Alat untuk mengangkat kendaraan saat melakukan 

pemeriksaan dengan kapasitas sangat memadai.  

25. Vehicle Lift 4000 Kg 

- Kegunaan: Alat untuk mengangkat kendaraan dengan tatakan 

mengangkat 4 titik yang dapat diatur, sehingga mobil variasipun bisa 

ditangani  saat melakukan pemeriksaan dengan kapasitas sangat 

memadai. 

26. Vehicle Lift Car Wash 

- Kegunaan: Alat untuk mengangkat kendaraan pada saat pencucian 

kendaraan setelah service 

27. Peralatan Tambahan 

- Kunci T 

- Kikir 

- Pas-Ring Rachet 

- Pas-Ring 

- Meteran 10 M 

- SST ( Serial Special Tools ) 

28. Universal Vehicle Scanner ( Lunch ) 

- Kegunaan: Alat untuk memeriksa, mendiagnosa dan menghapus 

kesalahan pada system electrical kendaraan seri baru yang notabennya 

bersistem full electric. 

 

2.3   Visi Dan Misi CV. Gala Auto Service Bengkalis 

Visi dan Misi CV. Gala Auto Service Bengkalis bertekad untuk 

memberikan kepuasan kepada pelanggan secara terus-menerus dengan 

memberikan jasa bermutu tinggi. Adapun visi dan misi CV. Gala Auto Service 

Bengkalis adalah sebagai berikut: 

2.3.1   Visi  

      Menjadi perusahaan jasa yang berkualitas, profesional, prioritas dalam       

kepuasan pelanggan. 



 

11 

 

2.3.2   Misi 

Beberapa misi dari  CV. Gala Auto Service untuk menciptakan visinya antara 

lain: 

1. Menciptakan mutu kerja yang baik 

2. Menetapkan karyawan yang terampil dan profesional 

3. Menyediakan produk atau suku cadang yang bermutu tinggi 

4. Menawarkan jasa yang besar untuk pelanggan 

 

2.4  Ruang Lingkup CV.  Gala Auto Service Bengkalis 

2.4.1  Produksi Dan Tenaga Kerja 

1. Tanah Bangunan 

2. Luas Work Shop 565,8000 m2 

3. Bangunan Kantor 250 m2 

4. Sarana Jalan Lingkungan 

5. Daya Listrik 44.000 watt 

6. Telepon dan email 

7. Sarana Administrasi dan Komputer 

2.4.2  Kapasitas Produksi Dan Daya Tampung 

Kapasitas bengkel mempunyai daya tampung 25 sampai 30 unit mobil. Di 

tahun berikutnya akan memperluas area bengkel dengan daya tampung lebih 

banyak. 

2.4.3  Tenaga Kerja 

CV. Gala Auto Service Bengkalis mempunyai tenaga kerja / teknisi yang 

ahli dalam bidang : pengelasan, pendempulan, oplos cat, poles, coating, spooring, 

balancing,  Finishing rakit serta mendukung dengan tenaga administrasi dan 

marketing yang handal. 

 

2.4.4  Bahan Material 

1. Bahan Cat 

2. Cat dan pernis merk sickens, spies hecker, dupont, star gloss dan evercoat 
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3. Bahan Plat 

4. Plat menggunakan bahan plat baja (Galvanizized Plate) dengan ketebalan 

0,9 mm – 1,00 mm sesuai dengan kebutuhan dan kondisi aslinya. 

5. Suku Cadang / Body Part 

6. Suku cadang menggunakan suku cadang asli yang dapat dijamin 

keasliannya karena didukung oleh penyalur resmi suku cadang dari 

berbagai merk kendaraan. 

 

2.5  Struktur Organisasi CV. Gala Auto Service 

struktur organisasi pada CV. Gala Auto Service Bengkalis disusun sesuai 

dengan ketentuan-ketentuan dan fungsi, kewajiban dan tanggung jawab dari 

masing-masing bagian pada setiap bidang yang ditempati. Struktur organisaai CV. 

Gala Auto Service Bengkalis dapat dilihat pada gambar 2.1 dibawa ini: 

 

Gambar 2.1 Struktur organisasi CV. Gala Auto Service Bengkalis 

Sumber: Data proyek CV. Gala Auto Service Bengkalis 
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BAB III 

DESKRIPSI KEGIATAN SELAMA KERJA PRAKTEK (KP) 

 

3.1  Spesifikasi Tugas Kegiatan Praktek ( KP) 

 Selama penulis dapat melakukan kegiatan kerja praktek di perusahaan  

CV. Gala Auto Service Bengkalis ,umumnya penulis berkosentrasi di bidang 

Teknisi .Secara terperinci perkerjaan (kegiatan) yang telah  penulis laksanakan 

selama kerja praktek dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 3.1  Agenda kegiatan kerja Praktek (KP) Minggu Ke-1 (satu) 

NO Hari/Tanggal Kegiatan Keterangan 

1 Senin 

02 November 2020 

- Perkenalan karyawan & 

perkenalan ruang alat-alat kunci 

-  Perkenalan alat-alat dan mesin 

yang digunakan  

- Isi netrogen 

 

 

2 Selasa 

03 November 2020 

-  Ganti oli 

-  Ganti oli filter 

 

    

3 Rabu 

04 November 2020 

- Cek kebocoran ban tubles 

-  Cuci komponen-komponen mesin 

-  Ganti Oil Filter 

 

    

4 Kamis 

05 November2020 

- Ganti Busi 

-  Ganti Ban 

- Balance 

 

5 Jum’at 

06 November 2020 

- Tune  Up Ringan 

- Pemeriksaan  Kampas Rem 
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Tabel 3.2  Agenda kegiatan Kerja Praktek (KP) Minggu Ke-2 (Dua) 

Belakang terios 

- Tampal Tubles 

6 Sabtu 

07 November 2020 

- Pemeriksaan Kondisi Busi & 

mengatur celah kepala busi 

- Ganti Oli 

- Ganti Oil Filter 

- Balance 

 

7 Minggu 

08 November 2020 

- Tune Up Full pada Innova 

- Ganti Oli 

- Ganti Oil Filter 

- Perakitan mesin Suzuki Escudo 

 

No Hari/Tanggal Kegiatan Keterangan 

1 Senin 

09 November 2020 

- Ganti kampas cakram 

- Pemeriksaan & Perawatan Pada 

kampas tromol Hilux 

- Balance 

- Ganti oli 

 

 

2 Selasa 

10 November 2020 

- Tampal Ban Tubles 

- Tune Up Ringan 

- Servis Radiator Captiva 

- Ganti Ban 

 

  -Ganti Engine Mounting Avanza  

3 Rabu 

11 November 2020 

- Ganti Bearing Roda depan 

Avanza 

-  Pemeriksaan Kondisi Lengan 

ayun roda depan Avanza 

- Ganti Oli 
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Tabel 3.3 Agenda kegiatan Kerja Praktek (KP) Minggu Ke-3 (tiga) 

    

4 Kamis 

12 November2020 

- Turun Tangki dan Servis Tangki 

-  Ganti Oli 

- Ganti oil filter 

- Balance 

 

5 Jum’at 

13 November 2020 

- Ganti Ban 

- Balance  

- Overhoul Suzuki Escudo 

 

6 Sabtu 

14 November 2020 

- Ganti Tie Road Innova 

- Tampal Tubles 

- Cuci komponen-komponen Mesin 

- Ganti Oli 

- Ganti Oil Filter 

 

7 Minggu 

15 November 2020 

-  Ganti Fuel  Filter Hilux 

- Ganti Busi 

- sRingan 

- Ganti Oil 

 

NO Hari/Tanggal Kegiatan Keterangan 

1 Senin 

16 November 2020 

- Ganti Ban 

- Balance 

- Ganti Kampas Kopling Avanza 

-  Setel Rem Tangan Avanza 

 

2 Selasa 

17 November 2020 

-  Pasang Ban Bus 

-  Buang Angin Pada Rem 

-  Ganti Oli 

-  Ganti oil filter 
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Tabel 3.4 Agenda kegiatan Kerja Praktek (KP) Minggu Ke-4 (empat) 

    

3 Rabu 

18 November 2020 

-  Ganti Kampas cakram Fortuner 

-  Ganti Kampas Tromol Fortuner 

-  Ganti Ban 

-  Balance 

-  Ganti Bearing  Roda Belakang 

L300 

 

    

4 Kamis 

19 November2020 

- Ganti Bushing Lengan Ayun 

Roda depan Mazda GT2.5 

-  Balance 

-  Tune up Ringan Pada Jazz 

-  Ganti Busi 

 

 

5 Jum’at 

20 November 2020 

- Ganti Busi 

- Ganti oli 

- Ganti Oil filter 

-  Ganti fuel pump Pajero Sport 

 

 

6 Sabtu 

21 November 2020 

-  Ganti Batang Rack End Avanza 

-  Ganti Tie road Innova 

-  Ganti oli Gardan 

-  Ganti Ban 

-  Balance 

 

 

7 Minggu 

22 November 2020 

-  Ganti Kampas Cakram BRV 

-  Overhoul Kopling Rush 

-  Ganti Oli  

- Ganti Oil Filter 
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No Hari/Tanggal Kegiatan Keterangan 

1 Senin 

23 November 2020 

-  Tune up Berat 

-  Cuci Injektor 

-  Ganti Oli 

-  Ganti Oil Filter 

-  Pemeriksaan Busi & Penyetelan 

celah Katup kepala Busi 

 

2 Selasa 

24 November 2020 

-  Ganti oli 

-  Balance 

-  Ganti Kampas Cakram 

-  Ganti Tie Road Bus 

-  Ganti kampas kopling Avanza 

 

    

3 Rabu 

25 November 2020 

- Ganti Ban 

- Tampal Tubles 

- Balance 

- Ganti Busi 

- Ganti oli 

- Ganti Oil Filter 

 

    

4 Kamis 

26 November2020 

- Tune Up ringan Pada Honda Brio 

- Ganti oli 

- Ganti Oil Filter 

-  Balance 

 

 

5 Jum’at 

27 November 2020 

- Ganti Oli 

- Ganti Oil Filter 

- Balance 

 

 

6 Sabtu   
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Tabel 3.5 Agenda kegiatan Kerja Praktek (KP) Minggu Ke-5 (lima) 

28 November 2020 -  Ganti oli  

-  Ganti Ban 

-  Balance 

- Overhoul Mesin Terios 

7 Minggu 

29 November 2020 

-  Ganti gardan Grandmax 

 

 

    

No Hari/Tanggal Kegiatan Keterangan 

1 Senin 

30 November 2020 

-  Ganti Ban 

- Tampal tubles 

- Ganti oli 

- Ganti Engine Mounting Terios 

- Balance 

 

 

2 Selasa 

01 Desember 2020 

-  Ganti oli 

-  Ganti Oil Filter 

-  Ganti Fuel Filter 

- Balance 

- Ganti Ban 

- Tune Up ringan pada CRV 

 

    

3 Rabu 

02 Desember 2020 

- Overhoul Sistem Transmisi Mesin 

Metic 

- Ganti Oli 

 

    

4 Kamis 

03 Desember 2020 

- Ganti oli 

- Ganti Ban 
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Tabel 3.6 Agenda kegiatan Kerja Praktek (KP) Minggu Ke-6 (Enam) 

-  Gantii Oli Gardan 

-  Balance 

-  Ganti Pentil Tubles 

5 Jum’at 

04 Desember 2020 

- Balance 

- Ganti Ban 

- Ganti Oli 

- Ganti Oil filter 

 

 

 

6 Sabtu 

05 Desember 2020 

-  Tune Up Ringan pada Nissan 

Livina 

-  Ganti oli  

-  Ganti Filter oli 

-  Balance 

- Ganti Link Stabilizer Avanza 

 

7 Minggu 

06 Desember2020 

-  Tune Up 

- Ganti oli 

- Ganti kampas cakram BRV 

- Ganti Oli filter 

- Bantu Naik Mesin 

 

 

    

No Hari/Tanggal Kegiatan Keterangan 

1 Senin 

14 Desember2020 

-  Tampal Tubles Dalam 

- Ganti Oli 

- Ganti Oil Filter 

- Tune Up Full Pada Nissan Livina 

- Ganti Busi 
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- Ganti Ban 

- Ganti Bak Cartel CRV 

2 Selasa 

15 Desember 2020 

-  Ganti Rack Block Stir Avanza 

- Ganti Karet Stabilizer Honda 

CRV  

-  Ganti Oli 

-  Ganti Oli Filter 

-  Ganti Busi 

-  Balance 

-  Ganti Ban 

 

    

3 Rabu 

16 Desember 2020 

- Balance 

- Ganti Ban 

- Tampal Tubles 

- Ganti Oli 

- Ganti Oil Filter 

- Ganti Karet Stabilizer Nissan 

Livina 

 

    

4 Kamis 

17 Desember 2020 

- Tampal Tubles 

- Tampal Tubles Dalam 

- Tune Up full Pada Honda Jazz 

- Ganti Busi 

- Ganti Oli dan Oil Filter 

- Balance 

- Ganti Engine Mounting Avanza 

 

5 Jum’at 

18 Desember 2020 

-  Ganti Busi 

-  Ganti Ban 

-  Ganti Oli 

-  Ganti Oil Filter 

 



 

21 

 

 

 

Tabel 3.7 Agenda kegiatan Kerja Praktek (KP) Minggu Ke-7 (Tujuh) 

-  Tampal Ban Tubles 

- Tune Up 

-  Ganti Ban Dalam 

6 Sabtu 

19 Desember 2020 

-  Tune Up 

-  Ganti Busi 

-  Ganti Kampas Cakram Fortuner 

-  Belance 

-  Ganti Oli 

- Ganti Oil Filter 

 

7 Minggu 

20 Desember2020 

- Ganti Oli 

- Ganti Oil Filter 

- Balance 

- Tampal Tubles Luar 

 

    

No Hari/Tanggal Kegiatan Keterangan 

1 Senin 

21 Desember2020 

-  Tune Up 

- Ganti Busi 

-  Ganti Ban 

-  Ganti Kampas Tromol Hilux 

-  Naik Mesin Rush 

-  Balance 

-  Ganti Oli 

- Tampal Tubles Dalam 

 

2 Selasa 

22 Desember 2020 

-  Balance 

- Tune Up 

- Ganti Ban 
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- Tampal Ban Tubles Luar 

- Engine Flushing Pada Innova  

- Ganti Oli 

-  Ganti Oil Filter 

    

3 Rabu 

23 Desember 2020 

-  Ganti Clutch Disk & Matahari 

Hilux 

- Ganti Clutch Disk & Matahari 

Avanza 

 

    

4 Kamis 

24 Desember 2020 

- Tune Up 

- Balance 

- Overhoul Transmisi Hilux 

- Ganti Oli 

- Ganti Oil Filter 

- Ganti Busi 

 

5 Jum’at 

25 Desember 2020 

- Pemasangan Unit Transmisi Hilux 

- Ganti Oli  

- Ganti Oil Filter 

- Tune Up ringan pada Toyota 

Yaris  

- Ganti Kampas Cakram 

 

6 Sabtu 

26 Desember 2020 

-Tune Up 

- Ganti Busi 

- Ganti Oli 

- Ganti Oil Filter 

- Ganti Kampas Cakram Honda 

Jazz 

 

7 Minggu 

27 Desember2020 

- Ganti Oli 

- Ganti Oil Filter 
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Tabel 3.8 Agenda kegiatan Kerja Praktek (KP) Minggu Ke-8 (Delapan) 

 

3.2  Target Yang Diharapkan 

- Ganti Busi 

- Tampal Tubles 

    

No Hari/Tanggal Kegiatan Keterangan 

1 Senin 

28 Desember2020 

-  Tune Up  

- Ganti Busi 

- Ganti Ban 

- Ganti Ball Joint atas Innova 

- Ganti Kopling Set Xenia 

- Ganti Oli & Oil Filter 

 

 

2 Selasa 

29 Desember 2020 

-  Ganti Ball Joint L-300 

-  Ganti Ban 

-Pasang Stabilizer & Link Stabilizer 

Chefrolet Captiva 

- Ganti Oli 

-  Ganti Oil Filter 

 

    

3 Rabu 

30 Desember 2020 

- Tampal Tubles  

- Ganti Ban 

- Ganti Oli & Oil Filter 

- Balance 

- Overhoul Sistem Kopling Avanza 
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Di era globalisasi ini persaingan manusia sangatlah ketat, baik dibidang 

perdagangan maupun industri. Dengan bekal keahlian dalam bidang tertentu dan 

soft skill yang di miliki. Adapun target yang diharapkan dari kerja praktek adalah 

sebagai berikut : 

1. Menegakkan disiplin saat jam berkerja. 

2. Dapat menyelesaikan perkerjaan dengan baik sesuai yang diinginkan. 

3. Mengetahui macam- macam kerusakan yang terjadi pada mobil. 

4. Mengetahui cara perbaikan dan perawatan yang dilakukan pada setiap 

mobil tertentu. 

5. Mengetahui apa penyebab kerusakan-kerusakan pada mobil. 

6.   Mengetahui macam- macam alat yang digunakan untuk perbaikan dan 

perawatan pada mobil. 

 

3.3  Perangkat Yang Digunakan 

Selama mahasiswa melaksanakan Kerja Praktek (KP) Mahasiswa di tuntun 

langsung dalam melaksanakan kegiatan kerja praktek  di area workover. Guna 

untuk menerapkan ilmu-ilmu yang telah dibekali  dari Politeknik Negeri 

Bengkalis dan sekaligus  membantu perkerjaan karyawan. Dalam hal ini 

mahasiswa selama melakukan kerja praktek di CV. Gala Auto Service Bengkalis 

banyak menggunakan peralatan pembantu untuk membantu pekerjaan yang di 

berikan. Diantara perangkat  yang digunakan adalah  sebagai  berikut : 

Tabel 3.9 Alat-alat yang digunakan 

No Nama Alat Jumlah 

1 

 

2 

3 

4 

Alat Pengaman 

(safety) 

Kunci pas 

Tang 

Obeng + dan - 

1 Set 

1 Set 

1 Unit 

1 Unit 

1 Unit 
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5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Kuas 

Palu 

Jangka sorong 

Kunci Ring 

Kunci Shock 

Kunci Impact 

Air Gun 

Brush kawat 

Feeler gauge 

1 Unit 

1 Unit 

1 Set 

1 Set 

1 Unit 

1 Unit 

1 Unit 

1 Unit 

1 Unit 

 

3.4  Data – Data Yang Diperlukan 

Untuk mendapatkan atau memperoleh data yang akurat dan benar penulis 

menggunakan metode pengumpulan data melalui berbagai cara yang diantaranya 

adalah sebagai berikut : 

1. Obsevasi  

Merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati langsung 

terhadap semua kegiatan yang berlangsung. Baik melalui praktek dilapangan 

maupun dengan memperhatikan teknisi yang sedang berkerja 

2. Interview 

Merupakan metode pengumpulan data dengan cara  bertanya jawab secara 

langsung baik dengan supervisor maupun dengan teknisi   yang di ruang lingkup 

perusahaa/ industri 

3. Studi Perpustakaan 

Merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan  dengan cara 

membaca dan mempelajari literatur-literatur  yang berhubungan dengan proses 

dan cara kerja. Juga catatan-catatan yang didapatkan di bangku kuliah. 

 

 

3.5   Dokumen Dan File Yang Dihasilkan 
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Selama kegiatan kerja praktek berlangsung di  CV. Gala Auto Service 

Bengkalis tidak semua dokumen atau file-file yang di ambil, karena dokumen dan 

file itu merupakan rahasia perusahaan dan perusahaan tersebut tidak memberi izin 

kepada mahasiswa yang melakukan praktek kerja di perusahaan tersebut 

mengambil suatu file yang di anggap rahasia perusahaan hanya memberi beberapa 

dokumen atau file. 

 

3.6   Kendala Yang Dihadapi Dalam Menyelesaikan Tugas 

Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam pembuatan dan 

penyelesaian tugas kerja praktek ini  yaitu: 

1. Kurangnya pengetahuan tentang penyusunan laporan kerja praktek yaitu 

dari segi bahasa, tata tulis, paragraf, dan lampiran yang di  perlukan 

dalam pembuatannya. 

2. Terbatasnya waktu kerja praktek sehingga pada saat pengumpulan data  

untuk penyelesaian laporan tidak semua di dapati dari perusahaan tempat 

kerja praktek. 

 

3.7   Hal – Hal Yang Dianggap Perlu 

          Dalam proses menyelesaikan laporan Kerja Praktek ini, ada beberapa hal 

yang di anggap perlu diantaranya adalah sebagai  berikut: 

1.  Mengambil data-data dan beberapa dokumen yang harus dibuat pada 

penyusunan laporan  KP ini 

2.  Menyesuaikan data dengan laporan yang dibuat. 

3.  Mengumpulkan beberapa informasi dan bahan untuk penyusunan laporan 

dari media internet. 
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BAB IV 

PERBAIKAN SISTEM KOPLING MANUAL PADA TOYOTA 

AVANZA 1300 CC 

 

4.1  Pengertian Kopling 

Pengertian kopling mobil atau fungsi kopling pada mobil adalah 

komponen untunk menghubungkan tenaga dari putaran mesin ke transmisi dan 

mengurangi putaran mesin saat akan dilakukan perpindahan gigi transmisi. 

Berikut adalah komponen-komponen sistem kopling manual atau sistem 

kopling mekanik: 

1. Pedal Kopling 

Fungsi pedal kopling adalah untuk merubah gaya tekanan dari kaki 

pengemudi dan diteruskan melalui tali kopling. 

2. Garpu pembebas atau fork kopling 

 Komponen ini menerima gaya tarikan dari tali kopling, garpu kopling ini 

dihubungkan dengan release bearing yang akan bergerak maju mundur menekan 

cover clutch dan membebaskan putaran mesin ketika pedal kopling diinjak. 

3. Release bearing kopling 

  Merupakan sebuah bantalan berupa bearing atau kelahar yang fungsinya 

untuk menekan pelat pegas (matahari kopling) atau diafragma spring pada tutup 

kopling (cover clutch). 

4. Cover clutch (tutup kopling). 

Fungsi cover clutch ini sebagai dudukan kampas kopling dan menekan 

kampas kopling ke fly wheel untuk meneruskan tenaga dari mesin.   

5. Clutch disc (kampas kopling) 



 

28 

 

Kampas kopling berfungsi untuk meneruskan tenaga dari putaran mesin ke 

transmisi, berbentuk piringan yang terbuat dari bahan asbes, kampas kopling atau 

plat kopling mobil harus diganti jika keausan sudah terasa. Pada plat kopling 

terdiri dari facing yang berfungsi sebagai bidang gesek  yang dikeling pada 

cushion plate dan berfungsi untuk memperlembut saat kopling berhubungan dan 

cushion plate dikeling pada disc plate. Pada plat kopling juga terdapat “pegas plat 

kopling” yang berfungsi untuk meredam kejutan ketika kopling berhubungan. 

6. Fly wheel 

Fly wheel atau disebuat juga roda gila yang berfungsi meneruskan tenaga 

atau putara mesin yang selanjutnya diteruskan ke transmisi melalui kampas 

kopling. 

4.2  Jenis-jenis  Kopling 

4.2.1  Kopling Gesek 

 Dinamakan kopling gesek karena untuk melakukan pemindahan daya 

dengan memanfaatkan gaya gesek yang terjadi pada bidang gesek. Ditinjau dari 

bentuk bidang geseknya dibedakan menjadi 2 yaitu: 

1. Kopling piringan (clutch disc) 

Kopling piringan adalah unit kopling dengan bidang gesek 

berbentuk piringan atau disc. 

2. Kopling konis (cone clutch) 

Kopling konis adalah unit kopling dengan  bidang gesek berbentuk 

konis. Kopling berfungsi untuk memindahkan tenaga secara halus dari 

mesin ke transmisi melalui adanya gesekan antara plat kopling dengan fly 

wheel dan plat penekan. Kekuatan gesekan diatur oleh pegas penekan yang 

dikontrol oleh pengemudi melalui mekanisme penggerak kopling. Jika 

pedal kopling ditekan penuh, tekanan pedal tersebut akan diteruskan oleh 

mekanisme penggerak sehingga akan mendorong plat penekan melawan 

tekanan pegas penekan sehingga plat kopling tidak mendapat tekanan. 
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Gesekan antara plat kopling dengan fly wheel dan plat penekan tidak 

terjadi sehingga putaran mesin tidak diteruskan. Jika pedal kopling ditekan 

sebagian atau setengah tekanan pegas penekan sehingga tekanan plat 

penekan ke fly wheel berkurang, sehingga plat kopling akan slip. Gesekan 

antara plat kopling dengan fly wheel dengan plat penekan kecil sehingga 

plat kopling putaran dan daya mesin diteruskan sebagian, apabila pedal 

dilepaskan maka gaya pegas akan kembali mendorong dengan penuh pada 

plat penekan. Plat penekan menghimpit plat kopling ke fly wheel dengan 

kuat sehingga terjadi gesekan kuat dan berputar bersamaan. Dengan 

demikian putaran dan daya mesin sepenuhnya (100%) tanpa slip.   

4.2.2  Kopling Mekanik 

Kopling mekanik yang banyak digunakan adalah kopling plat tunggal 

kering, prinsipnya adalah sebagai berikut: 

1) Bila pedal kopling dalam keadaan bebas maka plat kopling akan merapat 

terhubung diantara roda penerus dan plat penekan. Sedangkan pegas 

penekan kopling memberikan tekanan dimana hal ini sangat diperlukan 

untuk mencegah kopling tergelincir (slip), tenaga mesin dipindahan dari 

poros engkol terus ke roda penerus dan plat kopling lansung ke “input 

shaft” dari “gear box”. 

2) Bila pedal kopling ditekan maka plat penekan cenderung menjauh karena 

jari-jari penekan yang menggerakkan oleh tekanan dari bantalan pelepas 

kopling sehingga dengan cara ini plat kopling terangkat bebas diantara plat 

penekan dengan roda penerus, dengan demikian hubungan antara poros 

engkol dengan input shaft jadi putus.  

4.2.3  Kopling Hidrolik 

 Bentuk dan bagian dari pesawat kopling ini sama dengan pesawat kopling 

mekanik, pesawat kopling ini berputar di dalam bak yang berisikan minyak. 

Perbedaannya hanya pada lapisan-lapisannya. Pada pesawat kopling yang kering 

lapisannya terbuat dari ferodo sedangkan kopling basah terbuat dari gabus. Gabus 

itu diletakkan pada plat baja, sifat dari gabus tidak menjadi licin dalam minyak. 
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Kerjanya lebih lembut dan baik serta tidak mudah aus, kopling jenis ini hanya 

pada kendaraan tertentu karena sulit perawatannya.  

 Dalam kopling hidrolik tenaga penggeraknya adalah oli dimana tenaganya 

ditimbulkan oleh gaya sentrifugal dengan impeler-impeler dan turbin untuk 

memompa oli, kopling ini tidak memerlukan pedal. Impeler dan turbin tertutup 

rapat tanpa ada mekanik penghubungnya. Mereka dihubungkan dengan tutup atau 

rumah dan bagian itu didalam nya diisi oli, bila bagian impeler sedang berputar, 

olinya dialirkan maju yang merupakan gaya sentrifugal dan digerakkan oleh 

bentuk bola (bol shape) dan rusuk-rusuk diatas bagian turbin. Melalui oli tersebut 

gerakan dipindahkan dari impeler ke turbin dan lansung menggerakkan peti gigi. 

a) Kopling Diafragma 

  Kopling diafragma juga termasuk kopling kering tunggal. Jadi 

pegas diafragma dapat menggerakkan plat penekan untuk menghubungkan 

dan memutuskan kopling dengan mesinnya. Ditinjau dari konstruksinya 

tipe ini sangat sederhana dan tekanannya lebih merata meskipun kopling 

sudah aus atau tipis, hanya karena pegas diafragma dipasang sedemikaian 

rupa terhadap covernya maka pergantian komponen dilakukan sekaligus. 

b) Kopling Ganda 

 Kopling ganda mempunyai dua buah plat kopling dan empat 

bidang gesek yang dapat memungkinkan tenaganya menjadi lebih besar. 

Diantara dua plat kopling terdapat plat penekan intermediate.  Model 

kopling ganda ini adalah untuk kendaraan berkapasitas “CC’ (centimeter 

cubic) tinggi, kendaran sport dan kendaraan berat. 

 

4.3  Gangguan Pada Kopling Manual 

         Berikut kerusakan yang terjadi pada kopling, yang biasa jadi sinyal 

kepada pengemudi: 

1) Menggelincir (kopling slip) 

Kondisi ini terjadi karena terjadi keausan pada permukaan kampas 

kopling. Selain itu bisa juga karena terkena grease atau minyak sehingga 

koefisien gesek plat menurun. Kondisi ini memungkinkan kopling tidak 
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sempurna untuk memindahkan tenaga dari mesin, hal ini membuat mobil 

tidak bisa melaju dengan cepat dan boros bahan bakar. 

2) Getaran atau gesekan kasar 

Ini terjadi saat komponen kopling tidak berhubungan secara halus, 

dan mobil seolah bergetar, penyebab bisa jadi plat kopling, matahari 

kopling, atau fly wheel yang tiak rata. 

3) Bunyi “gemertak” saat gigi transmisi dipindahkan. 

Umumnya masalah ini terjadi pada plat kopling yang aus, atau plat 

yang tidak kembali sempurna ketika pedal kopling ditekan (tetap 

menempel dengan fly wheel). Gigi transmisi jadi sulit dipindah, kalaupun 

bisa maka akan muncul suara kasar (gemeretak). 

 

4.4  Kelebihan Dan Kekurangan Mobil Dengan Kopling Manual 

4.4.1  Kelebihan mobil dengan kopling manual 

a) Lebih irit dalam konsumsi bahan bakar. 

b) Dapat leluasa dalam memindahkan roda gigi. 

c) Akselarasi yang lebih baik. 

4.4.2  Kekurangan Mobil Dengan Kopling Manual 

a) Harus lebih berkosentarsi saat mengemudi. 

b) Akselarasi masih dibawah mobil matic dengan mesin yang sama. 

c) Biaya perawatan lebih murah 

d) Bagi sebagian orang, pengoperasiannya lebih sulit dibandingkan mobil 

dengan sistem transmisi otomatis. 

 

4.5  Uraian Langkah kerja 

4.5.1  Pembongkaran 

Sebelum dapat membongkar unit–unit kopling terlebih dahulu harus 

melepas komponen-komponen lain yang terkait atau menghalangi, antara lain: 

1. Propeller unit  
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Mulailah dengan melepas unit-unit batang as propeller, lepaskan 

baut-baut pengikat universal joint (simpang empat) pada differential 

(gardan). Lalu lepaskan dudukan penahan bearing as propeller. 

 

  
Gambar 4.1.  Komponen-komponen yang harus dilepaskan 

 

2. Unit Transmisi Dan Pemindahnya 

Pada umumnya jika unit transmisi sudah dilepas, maka unit release 

bearing dan release fork ikut terbawa sama pada rumah transmisi (gerbox) 

sehingga dapat dilepas dengan melepas pengunci release fork terhadap 

porosnya dari rumah transmisi.  

 

 

Gambar 4.2 unit transmi (gearbox) 
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Release fork dan release bearingakan terlepas. Unit kopling segera dapat 

dilepas/dibongkar setelah unit transmisi  dilepas. Langkah-langkahnya 

adalah : 

1) Buatlah tanda pada rumah kopling dan fly wheel. 

2) Pasangkan center clucth atau alat bantu yang lain untuk menahan plat 

kopling pada tempatnya. 

3) Kendorkan baut-baut  pengikat rumah kopling ke fly wheel dengan 

urutan menyilang secara bertahap dan merata, sampai tekanan tidak 

ada tekanan pegas. 

4) Lepaskan baut pengikat satu persatu dan kemudian lepaskan clucth 

cover dan clucth disc. 

 

Hal- hal yang perlu diperhatikan antara lain adalah : 

a) Lepaskan clutch cover dengan hati-hati jangan sampai disc terjatuh. 

b) Jagalah kebersihan permukaan cluth disc, pressure plate dan fly wheel. 

Jangan sampai terkena minyak atau gemuk 

c) Bersihkan kotoran,debu dan baram-baram yang dapat mengganggu 

kinerja kopling. 

 Pada kopling dengan pegas spiral unit rumah kopling dan plat 

penekan dapat dengan mudah dibongkar, dengan langkah- langkah sebagai 

berikut : 

a) Gunakan alat penekan /press untuk menekan clucth cover menahan 

tekanan pegas kopling. 

b) Lepaskan baut-baut pengikat rumah kopling ke fly wheel maupun baut 

penahan penyetel tinggi tuas pembebas 

c) Buatlah tanda pada fly wheel dan clucth cover 

d) Lepaskan secara pelan-pelan penekanan alat penahan 

e) Lepaskan clucth cover 
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Gambar 4.3 clucth cover kopling 

 

f) Lepaskan pin dan release lever 

 

Gambar 4.4 Release lever (garpu penekan) dan release bearing 

 

4.5.2  Cara Mengganti dan Pemasangan Kopling 

Karena seringnya bergesekan maka bila kendaraa sering digunakan maka 

kampas kopling akan aus. Hal ini berdampak pada hilangnya tenaga atau lost 

power. Karenakan putaran dari mesin tidak sepenuhnya diteruskan ke transmisi 

karena slip akibat keausan pada kampas kopling. 

 

 

Gambar 4.5  unit kopling 
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Jika kampas kopling sudah tipis maka segeralah  diganti. Untuk mengganti 

caranya, ikuti langkah-langkah berikut: 

1) Sebelum semua komponen di pasang lumasilah bantalan pembebas dan 

poros transmisi terlebih dahulu dengan menggunakan grease 

2) Kemudian pasang kampas kopling dan rumah kopling pada roda gila 

dengan menggunakan center clucth supaya memudahkan  nantinya saat 

memasang poros transmisi 

3) Setelah satu rumah kopling terpasang, lalu pasang baut pengikat rumah 

kopling yang berjumlah 8 dengan menggunakan kunci sok 12 mm secara 

merata dan bergantian. 

4) Setelah semua baut terpasang lalu kencangkan dengan menggunakan kunci 

momen. 

Diawali dengan merakit unit plat penekan dan rumah kopling, pemasangan 

adalah dengan urutan sebagai berikut : 

a) Letakkan pressure plat pada dudukan alat penekan. 

b) Pasangkan pegas penekan pada dudukannya di plat penekan. 

c) Pasangkan clucth cover dibelakang pegas penekan dengan posisi yang 

tepat. 

d) Pasangkan preasure lever pada duduknya di clucth cover. 

e) Lakukan penekanan clucth cover dengan alat penekan sehingga pegas 

penekan tertekan sehingga baut pegangan/ penyetel preasure lever dapat 

dipasang. 

                        

Gambar 4.6 Pemasangan Unit kopling 
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f) Lepaskan tekanan mesin penekan, dan lakukan penyetelan tinggi preasure 

lever. 

Setelah unit clucth cover terpasang , pemasangan kampas kopling dan unit 

kopling dapat di lakukan prosedur pemasangannya adalah sebagai berikut: 

1) Berikan sedikit gemuk (grease) khusus pada alur plat kopling (clucth hub) 

2) Masukkan canter clucth pada clucth hub dan aturan posisi plat kopling 

3) Pasangkan plat kopling pada fly wheel dengan panduan canter dan atur 

posisinya supaya tepat di tengah 

4) Pasangkkan clucth cover unit dengan memperhatikan tanda yang telah kita 

buat pada pembongkaran dan ketepatan knock pin 

5) Pasangkan baut-baut pengikat clucth cover 

6)  Lakukan pengerasan baut-baut  pengikat secara bertahap. Mulailah 

pengerasan dari baut yang paling dekat dengan knock pin secara 

menyilang. Sebelum baut dikeraskan , pastikan lagi posisi plat kopling 

dengan mengatur posisi canter clucth 

7) Keraskan baut pengikat  sesuai momen spetifikasi pengencangan yaitu 

berkisar 195 kg cm atau 19 N-m. Setelah unit kopling terpasang dengan 

baik , pasangkan release lever shift release lever dan release bearing pada 

duduknya  dengan sebelumnya diberikan sedikit gemuk /grease khusus 

pada beberapa bagian yang bergesekan. Pastikan bahwa pengunci release 

fork terhadap porosnya dan release bearing terhadap release fork 

terpasang dengan baik. Setelah semua komponen unit kopling terpasang, 

rakitlah/ pasang unit  transmisi, unit pemindah transmisi, propeller 

(kendaraan tipe FR dan FWD) dan release cylinder. 

4.5.3  Pemeriksaan Dan Pengujian 

1. Release bearing 
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Release bearing umumnya merupakan unit bearing tertutup dengan tipe 

pelumasan permanen, sehingga tidak memerlukan pembersihan pada 

pelumasannya. Pemerikasaan pertama yang dapat dilakukan adalah secara 

visual, dengan melihat apakah ada kotoran, luka bekas gesekan/terbakar, 

tergores atau retak. Jika ada kotoran, luka bekas tergores dan itu hanya sedikit 

dapat dibersikan dengan kertas amplas yang halus,jika kerusakannya parah, 

ganti dengan unit yang baru. 

 

 

Gambar 4.7 Pengujian release bearing 

Pemeriksaan release bearing dengan cara sebagai berikut : 

a) Putar bearing dengan tangan dan berikan tenaga pada arah axial. Jika 

putaran kasar atau terasa ada tekanan sebaiknya ganti. 

b) Tahan hub dan case dengan tangan kemudian gerakkan pada semua arah 

untuk memastikan self-cantering system agar tidak tersangkut. Hub dan 

case harus bergerak kira-kira 1 mm. Jika kekocakan berlebihan atau macet 

sebaiknya di ganti dengan yang baru. 

2.  Cover clutch 

Periksa cover clutch (pegas diafragma) dari keausan, ukur keausan 

pegas diafrgma menggunakan jangka sorong seperti pada gambar dibawah, 

limit kedalaman=0.6 mm dan lebar=5.0 mm, bila keausan melebihi limit 

ukuran maka perlu diganti. 
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Gambar 4.8 Pemeriksaan keausan pada pegas diafragma 

 

3.  Pressure plate (plat penekan) 

  Pemeriksaan pada plat penekan bertujuan untuk mengetahui 

kondisi permukaan pada plat penekan, bisa jadi kondisi plat penekan tidak 

rata sehingga menyebabkan kopling bergetar, untuk ukuran celah standart 

yaitu 0.5 mm dengan cara letakkan sebatang as lurus dan ditekan lalu 

masukkan feeler gauge ukuran 0.5 mm.  

 

Gambar 4.9 Pemeriksaan pada plat penekan 

 

4.  Pemeriksaan pada clutch disc (plat kopling) 

          Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui ketebalan pada 

kampas kopling, ukur kedalaman paku keling menggunakan jangka 

sorong dengan ukuran minimum 0.3 mm, jika kurang dari itu maka 

perlu diganti. Periksa juga secara visual seperti ada bekas gosong dan 

terkena grease atau oli pada permukaan plat kopling. 
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Gambar  4.10  Pemeriksaan pada plat kopling 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

Laporan kerja praktek (KP) dari uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab 

sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Selama melaksanakan Kerja Praktek (KP) di  CV. Gala Auto Service 

Bengkalis. Banyak pengalaman dan ilmu  yang bisa diambil dalam Kerja 

Praktek (KP). Dan dapat menyelesaikan laporan dengan judul  “Perbaikan 

Sistem Kopling Manual Pada Toyota  Avanza 1300 CC”. 

2.  Proses Overhoul kopling manual pada Toyota Avanza 1300 CC ini meliputi 

pembongkaran, mengganti serta pemasangan, dan pengujian. 

5.2  Saran 

Selama melaksanakan Kerja Praktek (KP) di  CV. Gala Auto Service 

Bengkalis. Banyak mengalami kendala dalam Kerja Praktek (KP) yang mana ada 

kekurangan dengan pembelajaran di kampus Politeknik Negeri  Bengkalis di 

dalam kerja praktek. Untuk kedepannya yang akan melaksanakan Kerja Praktek 

(KP) di CV. Gala Auto Service Bengkalis harus mendalami pembelajaran 

khususnya untuk mata kuliah motor bakar bensin dan motor bakar diesel dan juga 

untuk mata kuliah sistem pendingin dan kalor yang berkaitan dengan sistem 

pendingin pada kendaraan ringan. 
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LAMPIRAN I 

SURAT KETERANGAN KERJA PRAKTEK (KP) 

 
 

 

 



 

LAMPIRAN II 

LEMBAR PENILAIAN KERJA PRAKTEK 

 

 



 

LAMPIRAN III 

LAPORAN KEGIATAN HARIAN KERJA PRAKTEK (KP) 

 

 

HARI  : Selasa  

TANGGAL : 09 November 2020 

No URAIAN KEGIATAN PEMBERI 

TUGAS 

PARAF 

1 Cuci ruang bakar Pembimbing lapangan 1 

 

 Catatan Pembimbing Industri:  

 

No GAMBAR KERJA KETERANGAN 

1 

  

Proses cuci ruang bakar 

menggunakan cairan 

kimia (carbon cleener) 

 

HARI  : Jum’at   

TANGGAL : 013 November 2020 

No URAIAN KEGIATAN PEMBERI 

TUGAS 

PARAF 

1 Mempelajari komponen-komponen engine 

pada motor bakar bensin 

 Pembimbing Lapangan 2 

 

 Catatan Pembimbing Industri:  

 

 



 

 

 

 

No GAMBAR KERJA KETERANGAN 

1 

 

Proses overhoul pada 

Suzuki Escudo 

 

HARI  : Sabtu  

TANGGAL : 21 November 2020 

No URAIAN KEGIATAN PEMBERI 

TUGAS 

PARAF 

1 Overhoul trasmisi matic pada Chevrolet 

Captiva 

Pembimbing Lapangan 2 

 

 Catatan Pembimbing Industri:  

 

No GAMBAR KERJA KETERANGAN 

1 

 

Unit transmisi otomatis 

(matic) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

HARI  : Senin 

TANGGAL : 23 November 2020 

No URAIAN KEGIATAN PEMBERI 

TUGAS 

PARAF 

1 Melakukan scanner  pada Kijang Innova full 

electric system 

Pembimbing Lapangan 1 

 

 Catatan Pembimbing Industri  

 

No GAMBAR KERJA KETERANGAN 

1 

 

Mendiagnosa DTC  

 

HARI  : Rabu 

TANGGAL : 23 November 2020 

No URAIAN KEGIATAN PEMBERI 

TUGAS 

PARAF 

1 Ganti kopling set pada Toyota Avanza Pembimbing Lapangan 2 

 

 Catatan Pembimbing Industri:  

 

 

 



 

 

 

 

No GAMBAR KERJA KETERANGAN 

1 

 

Overhoul kopling 

manual (mekanik) 

 

 

 

HARI  : Minggu 

TANGGAL : 27 Desember 2020 

No URAIAN KEGIATAN PEMBERI 

TUGAS 

PARAF 

1 Maintenance Elevator (Pemasangan Bucket) Pembimbing Lapangan 

 

 Catatan Pembimbing Industri  

 

No GAMBAR KERJA KETERANGAN 



 

1 

 

proses balancing pada 

roda Innova 

 

 

HARI  : Selasa 

TANGGAL : 29 Desember 2020 

No URAIAN KEGIATAN PEMBERI 

TUGAS 

PARAF 

1 Belajar spooring Pembimbing Lapangan 1 

 

 Catatan Pembimbing Industri:  

 

No GAMBAR KERJA KETERANGAN 

1 

 

Proses spooring pada 

Toyota Avanza 
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