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BAB I 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN CV. LAKSAMANA 

JAYA TECHNIK, DUMAI 

 

1.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

CV. Laksamana Jaya Technik pertama kali berdiri di tahun 2010 di Kota 

Dumai, Riau tepatnya di Jalan Melati yang mana saat itu merupakan masih 

berbentuk sebuah bengkel listrik yang memberikan jasa perbaikan, perawatan, 

pemeliharaan serta rewinding motor listrik industri 3 phase. Tak hanya itu saja 

namun saat itu CV ini juga dipakai jasa nya dalam hal perbaikan listrik panel 

kontrol pada kapal-kapal laut yang ada di area Kota Dumai dan juga panggilan 

perbaikan lainnya yang masih berhubungan dengan dunia kelistrikan.  

Setelah 8 tahun CV. Laksamana Jaya Technik berdiri di Kota Dumai dan 

telah banyak perusahaan-perusahaan yang menjadi pelanggan setia di CV ini 

terutama dalam hal rewinding atau kerusakan motor listrik 3 phase. Tahun 2018 

akhir CV ini mengalami kemunduran dan beberapa masalah pribadi sehingga 

menyebabkan CV ini harus berpindah tempat yang mana awalnya berlokasi di 

Jalan Melati dan kini berpindah di Jalan Hayam Wuruk, Kota Dumai hingga 

sekarang. 

Awal mula CV. Laksamana Jaya Technik didirikan dengan alasan utama 

karena melihat kondisi kelistrikan terutama perbaikan/rewinding elektro motor 

yang masih minimnya perbaikan sehingga mendorong keinginan pimpinan CV. 

Laksamana Jaya Technik untuk mendirikannya agar dapat membuka lapangan 

pekerjaan bagi masyarakat Kota Dumai.   

Laksamana Jaya Technik memiliki masing-masing arti sendiri dimana 

Laksamana dapat diartikan bahwa CV ini berdiri di tanah melayu dan juga bekerja 

di wilayah kelautan seperti perbaikan kelistrikan panel pada kapal. Nama Jaya 

merupakan sebuah doa dari pemilik CV saat memulai usaha nya sehingga sampai 

saat ini CV ini sudah memiliki banyak pelanggan setia terutama perusahaan-

perusahaan yang ada di Kota Dumai. Nama Technik merupakan bidang kerja yang 
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diambil oleh CV ini. Dimana CV ini bergerak utama dibidang teknik kelistrikan. 

Baik itu kontrol, elektro motor, generator, dan lain sebagainya.   

  

1.2 Visi dan Misi 

Dalam menjalankan usaha CV. Laksamana Jaya Technik berpedoman pada 

visi dan misi perusahaan, yaitu sebagai berikut: 

 Visi 

Menjadi perusahaan yang unggul dan tangguh dalam bidang mechanikal & 

electrical yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan di Indonesia serta 

mampu menghadapi persaingan global. 

 Misi 

 Mengutamakan mutu dan pelayanan demi kepuasan pelanggan. 

 Menjadi mitra usaha yang handal dan terpercaya. 

 Menjadi asset yang berharga dan membanggakan bagi masyarakat, 

bangsa dan negara. 

 

1.3 Struktur Organisasi 

Organisasi yang mana dalam bahasa Yunani disebut ὄργανον, organon - alat 

merupakan wadah atau tempat berkumpulnya orang dengan 3 sistematis, 

terpimpin, terkendali, terencana, rasional dalam memanfaatkan segala sumber 

daya baik dengan metode, material, lingkungan dan uang serta sarana dan 

prasarana, dan lain sebagainya dengan efisien dan efektif untuk bisa mencapai 

tujuan organisasi. (Gie, 2020) 

Organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah bagi orang-

orang untuk berkumpul, bekerja sama secara rasional dan sistematis, terencana, 

terpimpin dan terkendali, dalam memanfaatkan sumber daya (uang, material, 

mesin, metode, lingkungan), sarana-parasarana, data, dan lain sebagainya yang 

digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. 

Menurut para ahli terdapat beberapa pengertian organisasi sebagai berikut: 
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 Stoner mengatakan bahwa organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan 

yang melalui mana orang-orang di bawah pengarahan atasan mengejar 

tujuan bersama. 

 James D. Mooney mengemukakan bahwa organisasi adalah bentuk setiap 

perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. 

 Chester I. Bernard berpendapat bahwa organisasi adalah merupakan suatu 

sistem aktivitas kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. 

 Stephen P. Robbins menyatakan bahwa Organisasi adalah kesatuan (entity) 

sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang 

relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus 

menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. 

(Hifzil, et al., 2019) 

Sebuah organisasi dapat terbentuk karena dipengaruhi oleh beberapa aspek 

seperti penyatuan visi dan misi serta tujuan yang sama dengan perwujudan 

eksistensi sekelompok orang tersebut terhadap masyarakat. Organisasi yang 

dianggap baik adalah organisasi yang dapat diakui keberadaannya oleh 

masyarakat di sekitarnya, karena memberikan kontribusi seperti; pengambilan 

sumber daya manusia dalam masyarakat sebagai anggota-anggotanya sehingga 

menekan angka pengangguran. 

Persekutuan Komanditer atau Commanditer Vennootschap (CV) merupakan 

suatu badan usaha persekutuan yang dibentuk oleh seorang atau lebih yang 

mempercayakan dana atau barang asetnya pada seorang atau lebih yang 

menjalankan suatu perusahaan dan berperan sebagai seorang pemimpin untuk 

meraih tujuan secara bersama-sama dengan suatu tingkat keterlibatan yang 

berbeda pada tiap anggotanya. (Ismail, 2020) 

Sedangkan para ahli berpendapat bahwa pengertian CV atau persekutuan 

komanditer adalah suatu badan usaha yang mempersekutukan modal dananya dari 

dua orang atau lebih yang akan terbagi lagi menjadi dua jenis sekutu. 

Setiap pemodal yang berada dalam anggota CV terdiri dari pemodal aktif 

dan pemodal masif. Pemodal aktif adalah pemodal yang berperan dalam 



4 

 

memberikan modal dana sekaligus ide atau tenaganya untuk kegiatan operasional 

perusahaan. 

Struktur Organisasi CV. Laksamana Jaya Technik Dumai 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 1.1 Struktur Organisasi CV. Laksamana Jaya Technik 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

1.4 Ruang Lingkup CV. Laksamana Jaya Technik 

CV. Laksamana Jaya Technik Dumai adalah sebuah badan usaha yang 

bergerak di bidang jasa perbaikan, perawatan, pemeliharaan, serta rewinding dan 

jasa perbaikan panel kontrol yang ada di darat seperti perusahaan maupun yang 

ada di kapal-kapal laut. CV. Laksamana Jaya Technik berlokasi di jalan Hayam 

Wuruk, Kota Dumai. 

Pimpinan CV 

Sukaldi 

Manajemen Administrasi 

Rama Diano 

Manajemen Keuangan 

Novita Sari 

Tenaga Ahli 

Dian Budianto 

Tenaga Ahli 

Jimmy Agustian 

Tenaga Ahli 

Rahman 

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi CV. Laksamana Jaya Technik 
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BAB II 

DESKRIPSI KEGIATAN SELAMA KERJA PRAKTEK 

 

2.1 Spesifikasi Tugas Yang Dilaksanakan 

Kegiatan Kerja Praktek (KP) yang penulis laksanakan di CV. Laksamana 

Jaya Technik sangat penting dikarenakan dapat menambah wawasan seputar dunia 

listrik industri dan menambahkan pengalaman kerja praktek mahasiswa serta 

mahasiswa dapat melihat secara langsung proses suatu pekerjaan dengan lebih 

jelas dari segi alat, cara kerja, maupun yang lainnya.  

Adapun kegiatan-kegiatan yang telah penulis lakukan selama 60 hari (05 

Juli – 05 September 2021) di CV. Laksamana Jaya Technik adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 2. 1 Jadwal Jam Kerja Praktek (KP) Mahasiswa 

Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu 

08.00-

17.00 

WIB 

08.00-

17.30 WIB 

08.00-

17.00 WIB 

08.00-

17.30 WIB 

08.00-

17.00 WIB 
- - 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 

Catatan: Jadwal kerja praktek dapat berubah-ubah jika terjadi pekerjaan yang 

mendesak. 

Tabel 2. 2 Agenda Kegiatan Minggu Pertama Tanggal 05 – 11 Juli 2021 

No Hari/Tanggal Uraian Kegiatan 

1. Senin / 05 Juli 2021 
Perkenalan diri dan pembekalan mengenai aturan yang ada 

di CV. 

2. Selasa / 06 Juli 2021 
Membongkar dan mengeluarkan kawat pada elektro motor 

yang terbakar 

3. Rabu / 07 Juli 2021 
Membersihkan dan memasang mika/prespan pada karen 

elektro motor 

4. Kamis / 08 Juli 2021 
Ngemall kawat tembaga dan memasang kawat yang sudah 

di mall 

5. Jum’at / 09 Juli 2021 
Pemasangan kawat tembaga yang sudah digulung/dimall 

pada elektro motor 

6. Sabtu / 10 Juli 2021 Libur 

7 Minggu / 11 Juli 2021 Libur 

(Sumber: Dokumentasi,  2021) 
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Minggu Pertama 05 – 11 Juli 2021 

Adapun kegiatan harian yang penulis laksanakan yaitu sebagai berikut 

1. Senin, 05 Juli 2021 

Pada hari pertama melaksanakan kerja praktek, penulis bersama 

peserta kerja praktek dari Politeknik Negeri Bengkalis lainnya 

memperkenalkan diri kepada koordinator lapangan sekaligus 

pimpinan CV. Laksamana Jaya Technik yaitu Bapak Sukaldi. Pada 

hari pertama ini kami dibekali mengenai cara kerja alat, peralatan-

peralatan yang ada di Bengkel, aturan-aturan yang terdapat di wilayah 

CV dan hal-hal dasar mengenai motor dan generator. 

 

 
Gambar 2. 1 Briefing dan Perkenalan Diri Bersama Pimpinan CV 

 (Sumber: Dokumentasi, 2021)
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2. Selasa, 06 Juli 2021 

Pada hari ini, penulis dibimbing langsung oleh Bapak Sukaldi selaku 

koordinator lapangan untuk mengerjakan sebuah elektro motor yang 

terbakar lilitan kawat tembaga nya sehingga diharuskan untuk 

melakukan pekerjaan rewinding / gulung ulang kawat tembaga. 

Penulis diberikan tugas untuk membongkar elektro motor dan 

mengeluarkan kawat tembaga yang terbakar. 

 

 
Gambar 2. 2 Proses Pembongkaran Pada Elektro Motor 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 
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3. Rabu, 07 Juli 2021 

Pada hari ini, penulis bersama dengan peserta kerja praktek dari 

Politeknik Negeri Bengkalis lainnya melakukan pembersihan pada 

karen elektro motor yang telah dikeluarkan kawat tembaga yang 

terbakar kemarin dan penulis dibimbing untuk melakukan 

pemasangan mika/prespan pada karen elektro motor. 

 

 
Gambar 2. 3 Proses Pemasangan Mika/Prespan dan Pembersihan Pada Elektro Motor 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 
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4. Kamis, 08 Juli 2021 

Pada hari ini penulis dibimbing serta diberi target untuk melakukan 

pemasangan kembali kawat hingga elektro motor bisa hidup dan 

berputar seperti semula. Pada hari ini, penulis dibimbing mulai dari 

pekerjaan ngemall kawat tembaga hingga pemasangan langsung kawat 

tembaga pada stator elektro motor. 

 

 

Gambar 2. 4 Ngemall Kawat Tembaga 
(Sumber: Dokumentasi, 2021) 
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5. Jum’at, 09 Juli 2021 

Pada hari ini penulis bersama rekan mahasiswa Politeknik Negeri 

Bengkalis melanjutkan pemasangan kawat tembaga yang telah 

digulung kemarin. Pekerjaan ini penulis lakukan dari pagi hingga sore 

hari dan dilanjutkan kembali di hari senin. 

 

 
Gambar 2. 5 Pemasangan kawat pada elektro motor 

(Sumber: Dokumentasi, 2021)  

6. Sabtu, 10 Juli 2021 

Pada hari ini penulis tidak melaksanakan kerja praktek dikarenakan 

jadwal libur dari pihak CV. 

7. Minggu, 11 Juli 2021 

Pada hari ini penulis tidak melaksanakan kerja praktek dikarenakan 

jadwal libur dari pihak CV. 
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Tabel 2. 3 Agenda Kegiatan Minggu Kedua 12 – 18 Juli 2021 

No Hari/Tanggal Uraian Kegiatan 

1. Senin / 12 Juli 2021 
Pemasangan kawat tembaga pada elektro motor hingga 

selesai 

2. Selasa / 13 Juli 2021 
Penomoran dan penyambungan ujung dan pangkal kawat 

sesuai rangkaian 

3. Rabu / 14 Juli 2021 

pemasangan selongsong bakar / isolasi bakar, penyolderan, 

pemasangan skun ring / sepatu kabel, dan mengikat kawat 

tembaga pada elektro motor. 

4. Kamis / 15 Juli 2021 

Melakukan megger, memberi red insulation varnish 

(serlak), dan memanaskan kawat tembaga pada elektro 

motor. 

5. Jum’at / 16 Juli 2021 

Finishing, seperti menyambung rangkaian star delta pada 

terminal box, memasang kembali rotor ke bodi stator 

elektro motor hingga uji coba. 

6. Sabtu / 17 Juli 2021 Libur 

7 Minggu / 18  Juli 2021 Libur 

(Sumber: Dokumentasi, 2021)  

 

Minggu Kedua 12 – 18 Juli 2021 

      Adapun kegiatan harian yang penulis laksanakan yaitu sebagai berikut:  

1. Senin, 12 Juli 2021 

Pada hari ini penulis bersama rekan mahasiswa Politeknik Negeri 

Bengkalis melanjutkan pekerjaan pemasangan kawat tembaga pada 

bagian stator elektro motor. Dari pagi hingga sore hari penulis berhasil 

menyelesaikan proses pengerjaan pemasangan kawat tembaga pada 

elektro motor. 

 
Gambar 2. 6 Pemasangan Kawat Tembaga Pada Elektro Motor 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 
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2. Selasa, 13 Juli 2021 

Pada hari ini penulis, melanjutkan pekerjaan rewinding sambil 

dibimbing oleh Bapak Sukaldi. Penulis memberikan penomoran pada 

kawat dengan tujuan agar tidak terjadi kekeliruan pada saat melakukan 

penyambungan sesuai dengan rangkaian yang telah dibuat 

menggunakan autocad. Setelah melakukan penomoran penulis 

melakukan penyambungan ujung dan pangkal kawat sesuai dengan 

gambar rangkaian. 

 
Gambar 2. 7 Penomoran dan penyambungan pada kawat tembaga 

(Sumber: Dokumentasi, 2021)  
 

3. Rabu, 14 Juli 2021 

Setelah menyambung ujung dan pangkal kawat pekerjaan selanjutnya 

yang penulis lakukan bersama rekan mahasiswa Politeknik Negeri 

Bengkalis lainnya yaitu pemasangan selongsong bakar/isolasi bakar 

pada sambungan kawat tadi. Setelah itu menyolder ujung sambungan 

hingga merata dan menutupi semua sambungan agar sambungan tidak 

mudah terlepas. Setelah menyolder ujung sambungan, pekerjaan yang 

penulis lakukan selanjutnya yaitu memasang skun ring atau sepatu 

kabel pada ujung kawat yang disolder tadi. Setelah itu, penulis 

dibimbing untuk memasang mika pada seluruh bagian stator elektro 

motor sebelum mengikat nya dengan menggunakan pita dengan tujuan 

agar sambungan kawat didalam elektro motor terlihat rapi dan layak 

untuk dipandang.  
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Gambar 2. 8 Rangkaian Elektro Motor 3 Phase 

(Sumber: Dokumentasi, 2021)  

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. 9 Pemasangan Mika dan Proses Pengikatan Sambungan Menggunakan Pita 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

4. Kamis, 15 Juli 2021 

Pada hari ini penulis dibimbing langsung untuk mengukur tahanan 

bodi pada elektro motor menggunakan megger test atau mega ohm 

meter test pada masing - masing sambungan kawat. Jika tahanan 

dinilai telah baik dan tidak ada kendala maka pekerjaan selanjutnya 

yaitu memberi red insulation varnish (serlak) pada seluruh bagian 

kawat yang telah dipasang lalu proses selanjutnya yaitu kawat 

dipanaskan menggunakan bantuan lampu pijar. Setelah pemanasan 

kemudian ukur kembali setiap sambungan kawat ke bodi 
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menggunakan megger test. Jika tahanan telah dinilai baik dan sesuai 

dengan nilai tahanan bodi terbaik yaitu 1kΩ. 

 
Gambar 2. 10 Proses Megger dan Pemanasan Kawat Tembaga 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

5. Jum’at, 16 Juli 2021 

Pada hari ini penulis hanya melakukan pekerjaan finishing pada 

elektro motor yang telah dikerjakan kemarin mulai dari 

penyambungan star delta kawat pada terminal box  dan memasang 

kembali rotor ke bodi stator elektro motor hingga yang terakhir 

mencoba menghidupkan elektro motor dengan bantuan genset dan 

mencatat/merekam nilai arus pertama kali saat elektro motor berputar 

dengan bantuan tang ampere. 

 
Gambar 2. 11 Proses Pengujian Elektro Motor Dengan Bantuan Genset 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 
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6. Sabtu, 17 Juli 2021 

Pada hari ini penulis tidak melaksanakan kerja praktek dikarenakan 

jadwal libur dari pihak CV. 

7. Minggu, 18 Juli 2021 

Pada hari ini penulis tidak melaksanakan kerja praktek dikarenakan 

jadwal libur dari pihak CV.  

 

Tabel 2. 4 Agenda Kegiatan Minggu Ketiga 19 – 25 Juli 2021 

No Hari/Tanggal Uraian Kegiatan 

1. Senin / 19 Juli 2021 Libur Menjelang Idul Adha 

2. Selasa / 20 Juli 2021 Libur Hari Raya Idul Adha 

3. Rabu / 21 Juli 2021 Survei ke kapal yang panel kontrol nya terbakar 

4. Kamis / 22 Juli 2021 Mencari komponen 

5. Jum’at / 23 Juli 2021 
Pemasangan dan perbaikan komponen pada panel kontrol 

kapal yang terbakar 

6. Sabtu / 24 Juli 2021 Libur 

7 Minggu / 25  Juli 2021 Libur 

(Sumber: Dokumentasi, 2021)  

 

Minggu Ketiga 19 – 25 Juli 2021 

Adapun kegiatan harian yang penulis laksanakan yaitu sebagai berikut 

1. Senin, 19 Juli 2021 

Pada hari ini penulis tidak melaksanakan kerja praktek dikarenakan 

esok hari merupakan Hari Raya Idul Adha sehingga pimpinan CV 

memberikan libur kepada penulis. 

2. Selasa, 20 Juli 2021 

Pada hari ini penulis tidak melaksanakan kerja praktek dikarenakan 

hari ini merupakan Hari Raya Idul Adha sehingga pimpinan CV 

memberikan libur kepada penulis. 

3. Rabu, 21 Juli 2021 

Pada hari ini penulis bersama pembimbing lapangan melakukan survei 

ke kapal yang dikabarkan panel nya terbakar. Survei yang dilakukan 

berupa mencatat komponen-komponen yang akan mengalami 

kerusakan seperti beberapa kontaktor dan penggambaran ulang 

rangkaian star delta pada panel untuk mempermudah pekerjaan 

pemasangan nantinya. 
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Gambar 2. 12 Survei Ke Kapal dan Pengecekan Komponen Pada Panel 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

4. Kamis, 22 Juli 2021 

Pada hari ini penulis bersama pembimbing lapangan mencari 

komponen-komponen yang telah terbakar pada panel kapal kemarin 

untuk dipasang keesokan harinya. Penulis tidak melakukan pekerjaan 

hari ini dikarenakan hanya diajak berkeliling untuk mencari 

komponen yang diperlukan. 

5. Jum’at, 23 Juli 2021 

Pada hari ini penulis melakukan pekerjaan pemasangan dan perbaikan 

kembali pada panel sesuai dengan rangkaian yang telah digambar saat 

survei. 
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Gambar 2. 13 Pemasangan Alat dan Penyambungan Kembali Sesuai Rangkaian 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

6. Sabtu, 24 Juli 2021 

Pada hari ini penulis tidak melaksanakan kerja praktek dikarenakan 

jadwal libur dari pihak CV. 

7. Minggu, 25 Juli 2021 

Pada hari ini penulis tidak melaksanakan kerja praktek dikarenakan 

jadwal libur dari pihak CV. 

 

Tabel 2. 5 Agenda Kegiatan Minggu Keempat 26 Juli – 01 Agustus 2021 

No Hari/Tanggal Uraian Kegiatan 

1. Senin / 26 Juli 2021 
Menggambar rangkaian star delta sebelum merakit 

panel kontrol. 

2. Selasa / 27 Juli 2021 Pengeboran pada panel 

3. Rabu / 28 Juli 2021 
Merangkai rangkaian star delta pada bagian dalam 

panel sesuai gambar yang telah dibuat 

4. Kamis / 29 Juli 2021 Pengujian panel star delta 

5. Jum’at / 30 Juli 2021 
Tidak melakukan pekerjaan dikarenakan tidak ada 

nya pekerjaan yang harus segera diselesaikan 

6. Sabtu / 31 Juli 2021 Libur 

7 Minggu / 01 Agustus 2021 Libur 

(Sumber: Dokumentasi, 2021)  
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Minggu Keempat 26 Juli – 01 Agustus 2021 

Adapun kegiatan harian yang penulis laksanakan yaitu sebagai berikut 

1. Senin, 26 Juli 2021 

Pada hari ini penulis diberikan tugas selama seminggu oleh 

pembimbing lapangan untuk membuat panel star delta. Hari ini 

penulis hanya diberikan tugas untuk membuat gambar masing masing 

rangkaian star delta yang nantinya akan dirangkai pada panel. Setelah 

selesai menggambar penulis bersama rekan mahasiswa Politeknik 

Negeri Bengkalis lainnya diajak pembimbing lapangan untuk mencari 

beberapa komponen yang kurang untuk melengkapi pekerjaan 

pemasangan panel. 

 
Gambar 2. 14 Rangkaian Panel Star delta 3 Kontaktor 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 
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2. Selasa, 27 Juli 2021 

Pada hari ini penulis mulai mengerjakan tugas yang diberikan. 

Pekerjaan diawali dengan melobangi panel sebagai tempat peletakan 

komponen dan tempat lainnya yang dianggap diperlukan nantinya saat 

uji coba dilakukan. 

 
Gambar 2. 15 Pekerjaan Pengeboran Pada Panel 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 

3. Rabu, 28 Juli 2021 

Pada hari ini penulis mulai merangkai rangkaian star delta pada 

bagian dalam panel sesuai gambar yang telah penulis buat. Pekerjaan 

ini penulis lakukan hingga sore hari. 

 
Gambar 2. 16 Merangkai Panel Star delta 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 
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4. Kamis, 29 Juli 2021 

Pada hari ini penulis menguji panel star delta yang telah selesai 

dirangkai dan penulis bersyukur dapat bekerja secara baik dan 

digunakan oleh pimpinan CV serta dipajang sebagai hasil karya dari 

penulis bersama rekan mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis 

lainnya. 

 
Gambar 2. 17 Proses Pengujian Panel Star delta 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 

5. Jum’at, 30 Juli 2021 

Pada hari ini penulis tidak melakukan pekerjaan dikarenakan tidak ada 

nya elektro motor yang masuk dan tidak adanya pekerjaan yang harus 

segera diselesaikan. 

6. Sabtu, 31 Juli 2021 

Pada hari ini penulis tidak melaksanakan kerja praktek dikarenakan 

jadwal libur dari pihak CV. 

7. Minggu, 1 Agustus 2021 

Pada hari ini penulis tidak melaksanakan kerja praktek dikarenakan 

jadwal libur dari pihak CV. 



21 

 

Tabel 2. 6 Agenda Kegiatan Minggu Kelima 02 – 08 Agustus 2021 

No Hari/Tanggal Uraian Kegiatan 

1. Senin / 02 Agustus 2021 Perbaikan pada motor starter  

2. Selasa / 03 Agustus 2021 Perbaikan genset pada Bank Negara Indonesia 

3. Rabu / 04 Agustus 2021 Pembuatan meja kerja dan pengelasan 

4. Kamis / 05 Agustus 2021 
Membersihkan bengkel, menyusun, dan merapikan 

tata letak alat kerja. 

5. Jum’at / 06 Agustus 2021 
Membuka dan menganalisa kerusakan pada AVR 

(Automatic Voltage Regulator) 

6. Sabtu / 07 Agustus 2021 Libur 

7 Minggu / 08 Agustus 2021 Libur 

(Sumber: Dokumentasi, 2021)  

 

Minggu Kelima 02 – 08 Agustus 2021 

Adapun kegiatan harian yang penulis laksanakan yaitu sebagai berikut 

1. Senin, 2 Agustus 2021 

Pada hari ini penulis dibimbing untuk bisa menganalisa dan mengukur 

kerusakan pada motor starter. Penulis diajarkan bahwasanya motor 

starter memiliki 2 kemungkinan kerusakan yaitu bagian mekanik dan 

bagian elektrik. Dimana bagian mekanik umumnya mengalami 

kerusakan pada roda gigi yang sudah aus sehingga sulit berputar 

dengan sempurna saat motor starter akan bekerja. Kerusakan yang 

umumnya terjadi di bagian elektrik yaitu karbon bros yang juga sudah 

usang atau sambungan pada bagian isolator brush. 

 
Gambar 2. 18 Motor Starter 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 

2. Selasa, 3 Agustus 2021 

Pada hari ini penulis diajak untuk memperbaiki genset Bank Negara 

Indonesia yang tidak mau hidup. Pekerjaan ini penulis lakukan 

setengah hari dan setengah hari berikutnya penulis tidak melakukan 
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pekerjaan apapun karena tidak adanya pekerjaan yang harus 

diselesaikan. 

 
Gambar 2. 19 Perbaikan Genset Milik Bank Negara Indonesia 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

3. Rabu, 4 Agustus 2021 

Pada hari ini dikarenakan tidak adanya pekerjaan yang harus 

diselesaikan maka penulis membantu pembimbing lapangan untuk 

membuat meja kerja. Penulis diajarkan juga untuk mengelas besi 

secara baik dan benar agar tidak mudah lepas. 

 
Gambar 2. 20 Proses Pengelasan Saat Pembuatan Meja 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 
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4. Kamis, 5 Agustus 2021 

Pada hari ini penulis bersama tenaga ahli membereskan seluruh 

peralatan kerja serta membersihkan CV dikarenakan masih belum 

adanya pekerjaan yang harus dilakukan sehingga pekerjaan ini 

merupakan keinginan bersama saja agar CV dapat terlihat lebih rapi 

dan nyaman jika nantinya akan bekerja. 

 
Gambar 2. 21 Peralatan Kerja yang Telah Disusun Rapi 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

5. Jum’at, 6 Agustus 2021 

Pada hari ini penulis membuka dan mengecek kerusakan pada AVR 

yang dikabarkan tidak mau bekerja sebagaimana mestinya. Penulis 

dapat menyimpulkan bahwasanya gulungan pada AVR terbakar 

dikarenakan gulungan yang telah hangus dan tercium bau saat 

membuka AVR.  

 
Gambar 2. 22 Kondisi AVR Setelah Dibuka  

 (Sumber: Dokumentasi, 2021)  
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6. Sabtu, 7 Agustus 2021 

Pada hari ini penulis tidak melaksanakan kerja praktek dikarenakan 

jadwal libur dari pihak CV. 

7. Minggu, 8 Agustus 2021 

Pada hari ini penulis tidak melaksanakan kerja praktek dikarenakan 

jadwal libur dari pihak CV. 

 

Tabel 2. 7 Agenda Kegiatan Minggu Keenam 09 – 15 Agustus 2021 

No Hari/Tanggal Uraian Kegiatan 

1. Senin / 09 Agustus 2021 Belajar menggambar rangkaian pada aplikasi autocad 

2. Selasa / 10 Agustus 2021 Perbaikan pada motor 1 phase 

3. Rabu / 11 Agustus 2021 
Menjemput blower ke kapal untuk melakukan 

perbaikan elektro motor pada blower kapal. 

4. Kamis / 12 Agustus 2021 
Tidak melaksanakan pekerjaan apapun karena tidak 

adanya pekerjaan yang harus diselesaikan. 

5. Jum’at / 13 Agustus 2021 
Tidak melaksanakan pekerjaan apapun karena 

pembimbing lapangan berangkat ke luar kota 

6. Sabtu / 14 Agustus 2021 Libur 

7 Minggu / 15 Agustus 2021 Libur 

(Sumber: Dokumentasi, 2021)  

 

Minggu Keenam 09 – 15 Agustus 2021 

Adapun kegiatan harian yang penulis laksanakan yaitu sebagai berikut 

1. Senin, 9 Agustus 2021 

Pada hari ini penulis belajar menggambar rangkaian pada aplikasi 

autocad yang ada pada komputer CV. Penulis beserta rekan 

mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis lainnya dibimbing langsung 

oleh bapak Sukaldi selaku pembimbing lapangan untuk menggambar 

rangkaian pada motor 3 phase yang terbakar menggunakan aplikasi 

autocad. Penulis bersama rekan mahasiswa lainnya diberikan tugas 

untuk menggambar 1 rangkaian motor 3 phase yang terdapat pada 

buku kerja dan hasilnya akan dievaluasi langsung oleh pembimbing 

lapangan. 
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  Gambar 2. 23 Hasil Gambar Rangkaian Menggunakan Autocad 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 

2.  Selasa, 10 Agustus 2021 

Pada hari ini penulis dibimbing untuk melakukan perbaikan pada 

motor 1 phase yang mengalami kendala saat bekerja dan ditemukan 

masalah kawat tembaga terbakar sehingga harus dilakukan rewinding 

pada motor 1 phase ini. Penulis juga diajarkan tentang teori dasar 

motor 1 phase dan perbedaan motor 1 phase  dengan elektro motor 3 

phase. 

 
Gambar 2. 24 Motor 1 Phase  

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 
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3. Rabu, 11 Agustus 2021 

Pada hari ini penulis menjemput blower ke kapal untuk melakukan 

perbaikan elektro motor pada blower kapal. 

 
Gambar 2. 25 Blower Kapal 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

4. Kamis, 12 Agustus 2021 

Pada hari ini penulis tidak melaksanakan pekerjaan apapun karena 

tidak adanya pekerjaan yang harus diselesaikan. 

5. Jum’at, 13 Agustus 2021 

Pada hari ini penulis tidak melakukan pekerjaan apapun dikarenakan 

pembimbing lapangan yang berangkat ke Kota Duri dan penulis 

ditugaskan untuk menjaga bengkel nya. 

6. Sabtu, 14 Agustus 2021 

 Pada hari ini penulis tidak melaksanakan kerja praktek dikarenakan 

jadwal libur dari pihak CV. 

7. Minggu, 15 Agustus 2021 

Pada hari ini penulis tidak melaksanakan kerja praktek dikarenakan 

jadwal libur dari pihak CV. 
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Tabel 2. 8 Agenda Kegiatan Minggu Ketujuh 16 – 22 Agustus 2021 

No Hari/Tanggal Uraian Kegiatan 

1. Senin / 16 Agustus 2021 
Tidak melaksanakan kerja praktek dikarenakan 

menjelang 17 Agustus. 

2. Selasa / 17 Agustus 2021 Libur 17 Agustus an 

3. Rabu / 18 Agustus 2021 
Tidak melaksanakan kerja praktek dikarenakan 

jadwal piket baru dari pihak CV. 

4. Kamis / 19 Agustus 2021 

membantu mengajarkan siswa SMK dalam pekerjaan 

perbaikan sebuah elektro motor yang akan di 

rewinding. 

5. Jum’at / 20 Agustus 2021 
Tidak melaksanakan kerja praktek dikarenakan 

jadwal piket baru dari pihak CV. 

6. Sabtu / 21 Agustus 2021 Libur 

7 Minggu / 22 Agustus 2021 Libur 

(Sumber: Dokumentasi, 2021)  

 

Minggu Ketujuh 16 – 22 Agustus 2021 

Adapun kegiatan harian yang penulis laksanakan yaitu sebagai berikut 

1. Senin, 16 Agustus 2021 

Pada hari ini penulis tidak melaksanakan kerja praktek dikarenakan 

pemberian libur oleh pihak CV pada hari 17 Agustus esok. 

2. Selasa, 17 Agustus 2021 

Pada hari ini penulis tidak melaksanakan kerja praktek dikarenakan 

tanggal merah sehingga CV tidak bekerja 

3. Rabu, 18 Agustus 2021 

Pada hari ini penulis dan rekan mahasiswa Politeknik Negeri 

Bengkalis lainnya diberikan jadwal masuk bergantian dikarenakan 

adanya siswa SMK yang juga kerja praktek di CV ini. Pada jadwal 

yang dibuat pihak CV penulis tidak masuk kerja praktek pada hari ini. 

4. Kamis, 19 Agustus 2021 

Pada hari ini penulis mendapat jadwal masuk kerja praktek. Penulis 

diberikan tugas oleh pembimbing lapangan untuk membantu 

mengajarkan siswa SMK dalam pekerjaan perbaikan sebuah elektro 

motor yang akan di rewinding.  
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Gambar 2. 26 Elektro Motor 3 Phase yang Akan di Rewinding 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 

5. Jum’at, 20 Agustus 2021 

Pada hari ini penulis tidak melaksanakan kerja praktek dikarenakan 

jadwal libur dari pihak CV. 

6. Sabtu, 21 Agustus 2021 

Pada hari ini penulis tidak melaksanakan kerja praktek dikarenakan 

jadwal libur dari pihak CV. 

7. Minggu, 22 Agustus 2021 

Pada hari ini penulis tidak melaksanakan kerja praktek dikarenakan 

jadwal libur dari pihak CV. 

 

Tabel 2. 9 Agenda Kegiatan Minggu Kedelapan 23 – 29 Agustus 2021 

No Hari/Tanggal Uraian Kegiatan 

1. Senin / 16 Agustus 2021 
Tidak melaksanakan kerja praktek dikarenakan 

jadwal piket baru dari pihak CV. 

2. Selasa / 17 Agustus 2021 
memasang panel diluar bengkel sekaligus membantu 

pengecatan sebuah alat kerja baru. 

3. Rabu / 18 Agustus 2021 
Tidak melaksanakan kerja praktek dikarenakan 

jadwal piket baru dari pihak CV. 

4. Kamis / 19 Agustus 2021 
Tidak melaksanakan kerja praktek dikarenakan 

jadwal piket baru dari pihak CV. 

5. Jum’at / 20 Agustus 2021 
Tidak melaksanakan kerja apapun dikarenakan tidak 

adanya pekerjaan yang harus diselesaikan. 

6. Sabtu / 21 Agustus 2021 Libur 

7 Minggu / 22 Agustus 2021 Libur 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 
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Minggu Kedelapan 23 – 29 Agustus 2021 

Adapun kegiatan harian yang penulis laksanakan yaitu sebagai berikut 

1. Senin, 23 Agustus 2021 

Pada hari ini penulis tidak melaksanakan kerja praktek dikarenakan 

jadwal libur dari pihak CV. 

2. Selasa, 24 Agustus 2021 

Pada hari ini penulis memasang panel diluar bengkel sekaligus 

membantu pengecatan sebuah alat yang baru saja dibuat untuk 

membantu mengeluarkan kawat tembaga yang ada pada elektro motor 

jika harus dilakukan rewinding. 

 
Gambar 2. 27 Hasil Panel dan Alat Kerja 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

3. Rabu, 25 Agustus 2021 

Pada hari ini penulis tidak melaksanakan kerja praktek dikarenakan 

jadwal libur dari pihak CV. 

4. Kamis, 26 Agustus 2021 

Pada hari ini penulis tidak melaksanakan kerja praktek dikarenakan 

jadwal libur dari pihak CV. 
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5. Jum’at, 27 Agustus 2021 

Pada hari ini penulis tidak melakukan pekerjaan dikarenakan tidak ada 

nya elektro motor yang masuk dan tidak adanya pekerjaan yang harus 

segera diselesaikan. 

6. Sabtu, 28 Agustus 2021 

Pada hari ini penulis tidak melaksanakan kerja praktek dikarenakan 

jadwal libur dari pihak CV. 

7. Minggu, 29 Agustus 2021 

Pada hari ini penulis tidak melaksanakan kerja praktek dikarenakan 

jadwal libur dari pihak CV. 

 

Tabel 2. 10 Agenda Kegiatan Minggu Kesembilan 30 Agustus – 05 September 2021 

No Hari/Tanggal Uraian Kegiatan 

1. Senin / 16 Agustus 2021 
Tidak melaksanakan kerja praktek dikarenakan 

jadwal piket baru dari pihak CV. 

2. Selasa / 17 Agustus 2021 
Tidak melaksanakan kerja praktek dikarenakan 

jadwal piket baru dari pihak CV. 

3. Rabu / 18 Agustus 2021 
Memasang mika pada bagian karen stator elektro 

motor. 

4. Kamis / 19 Agustus 2021 
Tidak melaksanakan kerja praktek dikarenakan 

jadwal piket baru dari pihak CV. 

5. Jum’at / 20 Agustus 2021 
Tidak melaksanakan kerja praktek dikarenakan 

jadwal piket baru dari pihak CV. 

6. Sabtu / 21 Agustus 2021 Libur 

7 Minggu / 22 Agustus 2021 Libur 

(Sumber: Dokumentasi, 2021)  

 

Minggu Kesembilan 30 Agustus – 05 September 2021 

Adapun kegiatan harian yang penulis laksanakan yaitu sebagai berikut 

1. Senin, 30 Agustus 2021 

Pada hari ini penulis tidak melaksanakan kerja praktek dikarenakan 

jadwal libur dari pihak CV. 

2. Selasa, 31 Agustus 2021 

Pada hari ini penulis tidak melaksanakan kerja praktek dikarenakan 

jadwal libur dari pihak CV. 
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3. Rabu, 01 September 2021 

Pada hari ini penulis ditugaskan untuk memasang mika pada bagian 

karen stator elektro motor. 

 
Gambar 2. 28 Proses Pemasangan Mika Pada Elektro Motor 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

4. Kamis, 02 September 2021 

Pada hari ini penulis tidak melaksanakan kerja praktek dikarenakan 

jadwal libur dari pihak CV. 

5. Jum’at, 03 September 2021 

Pada hari ini penulis tidak melaksanakan kerja praktek dikarenakan 

jadwal libur dari pihak CV. 

6. Sabtu, 04 September 2021 

Pada hari ini penulis tidak melaksanakan kerja praktek dikarenakan 

jadwal libur dari pihak CV. 

7. Minggu, 05 September 2021 

Pada hari ini penulis tidak melaksanakan kerja praktek dikarenakan 

jadwal libur dari pihak CV. 



32 

 

Berdasarkan uraian kegiatan yang telah penulis lakukan bersama dengan 

pembimbing lakukan dan rekan mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis lainnya 

mulai dari minggu pertama sampai minggu kesembilan berikut penulis paparkan 

spesifikasi dari setiap kegiatan yang sering penulis lakukan: 

 

2.1.1 Perbaikan Elektro Motor 3 Phase 

Elektro motor merupakan sebuah alat yang mengubah energi listrik menjadi 

energi gerak. Elektro motor biasa digunakan untuk menggerakan sesuatu tentunya 

untuk memudahkan pekerjaan manusia. Elektro motor hampir pasti kita jumpai 

sehari-hari. Elektro motor biasanya digunakan pada pompa air, kipas angin, mesin 

cuci, dan lain-lain. Elektro motor merupakan sebuah alat yang sederhana namun 

besar kegunaannya. Tak jarang jika elektro motor pada peralatan anda 

bermasalah, maka peralatan tersebut tidak dapat digunakan.  

Salah satu masalah yang sering terjadi pada elektro motor adalah korslet, 

putus, atau terbakar. Memang banyak penyebab yang bisa menyebabkan elektro 

motor tersebut terbakar, diantaranya adalah single phasing, masalah pada rotor, 

overload, terkontaminasi, usia pakai, masalah pada bearing, dan lain sebagainya. 

Jika hal tersebut terjadi, maka akan timbul efek perubahan arus mengalir, 

sehingga menjadi panas. Panas inilah yang akan berdampak langsung pada 

insulasi elektro motor sehingga terbakar. Selain itu jika elektro motor digunakan 

di atas kemampuannya, maka elektrik motor sangat mungkin terbakar. 

Single phassing atau yang biasa disebut phasseloss juga merupakan salah 

satu penyebab elektro motor terbakar. Single phassing atau phasseloss terjadi 

karena salah satu dari 3 line supply terputus. Jika ini terjadi, elektro motor akan 

terus berusaha memutar beban sehingga akhirnya terbakar. Selain itu, terjadinya 

unbalance pada tegangan terus-menerus akan menyebabkan elektro motor 

terbakar. Unbalance bisa disebabkan tidak seimbangnya beban single phase di 

setiap phase, tap setting trafo yang tidak tepat, Jaringan delta terputus, power 

factor correction tidak sama atau off-line, dan terjadi phaseloss di transformator 

(Christianto, 2013). 
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Salah satu komponen penting dari elektro motor adalah bearing. Bearing 

berguna untuk mengurangi gesekan dan juga sebagai penyangga komponen-

komponen yang bergerak. Jika bearing yang digunakan tidak berkualitas maka 

akan cepat aus. Jika aus maka gerakan dua permukaan yang saling bersentuhan 

akan menimbulkan panas, sehingga lama kelamaan terbakar. 

Apabila ditemukan hal-hal seperti ini saat di lapangan, maka langkah 

perbaikan yang harus dilakukan ialah: 

a. Melakukan pengukuran menggunakan multitester pada sambungan yang ada 

didalam terminal blok. 

b. Cek terlebih dahulu tahanan bodi pada elektro motor menggunakan alat 

megger test. 

c. Jika point A dan point B telah dilakukan dan tidak ditemukan gejala 

kerusakan maka dapat disimpulkan elektro motor tidak mengalami putus 

pada sambungannya. 

d. Melakukan pengecekan pada kawat sambungan yang ada di bagian stator 

elektro motor. Umumnya gejala pada kawat ini yaitu kawat terputus, kawat 

terbakar, salah pemasangan sambungan, dan lain sebagainya 

e. Melakukan pengecekan pada bearing yang terletak pada bagian rotor elektro 

motor. Umumnya kerusakan pada bearing yaitu usia bearing yang dinilai 

sudah tua/usang, bola bearing (ball) yang sebagian hilang/hancur, bagian 

cincin dalam bearing yang sudah remuk/rusak sehingga bearing tidak dapat 

berputar normal saat dipasang pada bagian rotor elektro motor. 

f. Langkah terakhir yang dilakukan jika elektro motor mengalami terbakar 

yaitu rewinding elektro motor. 

 

2.1.2 Perbaikan Pada Panel Kontrol Kapal 

Perbaikan ini hanya penulis jumpai sekali selama kerja praktek dilakukan 

tepatnya di minggu ketiga dimana saat itu penulis diajak oleh pembimbing 

lapangan untuk memperbaiki sebuah panel kontrol pada kapal. Pada perbaikan ini 

penulis menemukan sebuah masalah yaitu beberapa komponen pada panel kontrol 
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yang sudah terbakar dan tidak dapat bekerja lagi. Apabila hal-hal seperti ini 

terjadi, langkah perbaikan yang harus dilakukan yaitu: 

a. Melakukan survei terlebih dahulu ke kapal yang mengalami gangguan pada 

panel nya 

b. Memahami sistem kerja rangkaian pada panel sehingga dapat menganalisa 

gangguan-gangguan yang memungkinkan terjadi 

c. Menggambar ulang rangkaian star delta pada panel pada kertas sehingga 

tidak terjadi kekeliruan nantinya saat menyambung kembali 

d. Saat melakukan perbaikan ini penulis menemukan kontaktor yang terbakar 

disebabkan beban yang berlebihan saat panel kontrol digunakan. 

e. Pasang kembali kontaktor yang terbakar pada panel sesuai rangkaian yang 

telah digambar pada kertas 

 

2.1.3 Merakit Panel Star delta 

Pada pekerjaan ini penulis diminta untuk merakit sebuah panel star delta 

yang nantinya akan digunakan untuk membantu pekerjaan uji coba elektro motor 

3 phase yang melakukan perbaikan. Penulis memulai pekerjaan ini dengan 

menggambar manual pada sebuah buku rangkaian star delta yang nantinya akan 

di rangkai pada panel kontrol. Setelah gambar rangkaian selesai dan pembimbing 

lapangan telah menyetujuinya pembimbing lalu melanjutkan ke pekerjaan 

selanjutnya yaitu melakukan pengeboran pada pintu panel yang nantinya 

merupakan tempat diletakkan beberapa komponen seperti push button, lampu 

indikator, dan lain sebagainya. 

Selesai melakukan pengeboran, penulis langsung merangkai komponen-

komponen sesuai dengan gambar rangkaian yang telah penulis buat diawal 

pekerjaan. Saat melakukan penyambungan ada beberapa hal yang penulis 

temukan yaitu seluruh kabel yang akan disambung ke komponen-komponen harus 

dipasang sepatu kabel yang di skun dengan tujuan agar ujung kabel tidak mudah 

terputus. Penulis juga ditekankan oleh pembimbing lapangan untuk dapat 

melakukan sambungan secara rapi dan layak pandang. 
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Setelah selesai merangkai seluruh komponen sesuai dengan gambar 

rangkaian yang telah penulis buat diawal pekerjaan. Penulis melakukan uji coba 

menggunakan elektro motor 3 phase yang sudah selesai di rewinding dan penulis 

bersyukur panel yang penulis kerjakan bersama rekan mahasiswa Politeknik 

Negeri Bengkalis lainnya dapat bekerja sebagaimana mestinya dimana elektro 

motor dapat berputar secara star dan delta secara otomatis dan masing-masing 

kontaktor juga bekerja sesuai dengan rangkaian star delta otomatis yang penulis 

buat. 

 

2.1.4 Perbaikan Pada Motor Starter 

Pada saat melakukan perbaikan pada motor starter yang mengalami 

kerusakan, umumnya pada motor starter memiliki 2 bagian kerusakan yang sering 

terjadi yaitu: 

a. Kerusakan pada bagian mekanik 

Kerusakan yang umumnya terjadi pada bagian mekanik yaitu kerusakan 

pada pinion gear yang sudah aus sehingga menyulitkan motor starter saat akan 

bekerja menghidupkan mobil. Jika ingin memastikan kerusakan pada bagian 

pinion gear yaitu dengan mendengarkan menggunakan obeng yang ditempelkan 

pada bagian bodi motor starter secara bergantian dan putar motor starter 

menggunakan tangan. Dekatkan telinga ke bagian ujung obeng jika terasa ada 

bunyi pada saat diputar maka dapat dipastikan kerusakan ini terjadi di bagian 

pinion gear dan harus diganti dengan yang baru.  

b. Kerusakan pada bagian elektrik 

Kerusakan pada bagian elektrik yang penulis temukan yaitu pada bagian 

brush dari motor starter dimana biasanya isolator pada brush motor starter sudah 

usang dan terjadi short pada bodi ketika diukur menggunakan multitester. Jika 

kendala terjadi pada brush holder maka perbaikan yang dilakukan yaitu 

mengganti brush holder dengan yang baru dan memasang nya kembali pada brush 

motor starter. Namun jika permasalahan ditemukan ketika melakukan pengukuran 

pada brush motor starter atau pada isolator dari brush motor starter perbaikan 

yang harus dilakukan yaitu mengganti brush motor starter dengan yang baru 
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dikarenakan jika isolator pada brush motor sudah tidak baik maka akan berbahaya 

pada motor starter nantinya. Karena fungsi carbon brush sendiri adalah untuk 

meneruskan arus listrik dari field coil menuju ke armature (komponen motor 

starter yang berputar) melalui komutator untuk selanjutnya arus listrik diteruskan 

kembali menuju massa/ground 

 

2.1.5 Service Generator Set Pada Bank Negara Indonesia (BNI)  

Pada pekerjaan ini penulis hanya melakukan service genset milik Bank BNI 

seperti penambahan oli dan pembersihan saringan hawa pada genset. Namun 

umumnya pekerjaan perbaikan pada genset BNI ini tidak hanya pada service 

namun juga perbaikan lainnya seperti pada relay yang paling sering mengalami 

kendala. 

2.1.6 Pembuatan Meja Kerja dan Pengelasan 

Pekerjaan ini dilakukan karena tidak adanya pekerjaan saat itu yang harus 

segera diselesaikan sehingga pembimbing lapangan berinisiatif untuk mengajari 

penulis untuk belajar mengelas sekaligus menambah meja kerja milik CV. 

 

2.1.7 Perbaikan Pada Automatic Voltage Regulator (AVR) 

Pada pekerjaan ini penulis melakukan perbaikan pada AVR yang 

dikabarkan tidak mau hidup dan saat melakukan pengecekan penulis mendapati 

masalah yaitu gulungan pada bagian dalam AVR terbakar. Gulungan ini biasanya 

disebut dengan gulungan donat. Untuk perbaikan yang dilakukan yaitu melakukan 

rewinding sesuai dengan alur dan gulungan pada AVR awal. 

 

2.1.8 Menggambar Rangkaian Elektro Motor 3 Phase Pada Autocad 

Penulis dibimbing untuk dapat menggambar atau menyalin gambar yang 

telah dia buat pada kertas pada aplikasi autocad sehingga nantinya tidak ada 

kekeliruan saat penyambungan pekerjaan rewinding elektro motor 3 phase. 
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2.2 Target Yang Diharapkan 

Selama penulis melakukan kegiatan kerja praktek ada beberapa target yang 

penulis harapkan yaitu sbb: 

1) Dapat membantu menjalin kerja sama Politeknik Negeri Bengkalis dengan 

pihak industri yang telah membantu dan memfasilitasi kami untuk belajar 

2) Mengajarkan kepada penulis untuk dapat beradaptasi didalam ruang ligkup 

kerja industri yang kemungkinan besar akan penulis jalani pada suatu saat 

nanti sehingga dapat memudahkan nanti jika penulis terjun langsung ke 

dalam dunia industri. 

3) Belajar menjadi pribadi yang disiplin, dan bermanfaat bagi masyarakat 

4) Dapat membantu dalam hal memberikan penjelasan mengenai gangguan-

gangguan yang ada pada kelistrikan kapal atau elektro motor 3 phase. 

 

2.3. Perangkat Lunak dan Perangkat Keras Yang Digunakan 

Adapun perangkat lunak dan keras yang digunakan untuk melakukan 

kegiatan kerja praktek (KP) di CV. Laksaman Jaya Technik yaiu yang tertera di 

tabel berikut: 

Tabel 2. 11 Perangkat Lunak Dan Perangkat Keras Yang Digunakan 

Perangkat Lunak Perangkat Keras 

- Aplikasi Microsoft Office (Ms.Word dan 

Ms. Excel) 

- Aplikasi autocad 

- Bor tangan 

- Palu 

- Multimeter 

- Treker bearing 

- Tang press skun 

- Kunci sok T 

- Kunci Inggris 

- Penggaris besi 

- Kunci ring pas 

- Kunci sok Y 

- Kunci L set 

- Tang ampere 

- Bearing 

- Alat gulung kawat kumparan counter 

angka 
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- Alat ngemall kawat manual 

- Mesin bor duduk 

- Obeng 

- Alat pemotong kertas (Cutter) 

- Pahat 

- Bristle brush 

- Alat penahan besi (catok paron) 

- Red insulaton varnish 

- Mata bor 

- Solder 

- Pita kain 

- Alat bantu angkat elektro motor 

(crane) 

- Sisir winding 

- Plastik mika 

- Selongsong kabel 

- Isolasi bakar 

- Wire Stripper 

- Mikrometer sekrup 

- alat bantu pengeluar lilitan kawat dari 

elektro motor 

- Mesin Las 

- Tang kombinasi 

- Megger test 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

Dalam melaksanakan kegiatan kerja praktek penulis lebih banyak 

menggunakan perangkat keras dibandingkan dengan perangkat lunak, namun 

beberapa waktu penulis juga menggunakan perangkat lunak tersebut untuk 

melaksanakan beberapa tugas tertentu dalam melaksanakan kerja praktek. 

 

2.3.1 Perangkat Lunak 

Perangkat lunak yang penulis gunakan saat melaksanakan kerja praktek di 

CV. Laksamana Jaya Technik Dumai adalah sebagai berikut: 
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1) Aplikasi Microsoft Office di komputer atau di laptop yang digunakan adalah 

Ms.Excel yang digunakan sebagai media untuk menginput data berupa 

daftar komponen-komponen yang diperlukan dan juga sebagai media untuk 

pembuatan administrasi surat-menyurat seperti surat persetujuan untuk 

pembelian komponen pekerjaan rewinding elektro motor 3 phase dan 

ditunjang dengan aplikasi Microsoft office lainnya yaitu Ms.Word. Aplikasi 

Ms.Word juga digunakan oleh penulis untuk membuat laporan kerja praktek. 

2) Aplikasi autocad digunakan untuk menggambar ulang rangkaian  elektro 

motor 3 phase dan menyalin data pada saat melakukan pekerjaan rewinding. 

 

2.3.2 Perangkat Keras 

Perangkat keras yang penulis gunakan saat melakukan kerja praktek di CV. 

Laksamana Jaya Technik adalah sebagai berikut: 

1) Bor Tangan 

Mesin bor tangan merupakan jenis bor yang paling sering kita pakai. Bor 

tangan ini sendiri memiliki sub jenis di dalamnya yang ditentukan oleh ukuran 

dari mata bornya. Ukuran tersebut mulai dari  6.5 mm, 10 mm, 13 mm, 16 mm, 23 

mm, dan 32 mm. Di mana angka tersebut adalah ukuran maksimal dari bor itu 

sendiri. 

Mesin bor tangan biasanya digunakan untuk mengebor besi maupun kayu. 

Hal ini tergantung dengan mata bor yang digunakan. Di samping itu, mesin bor 

jenis ini juga bisa digunakan untuk mengencangkan atau melepaskan baut. Cara 

penggunaannya sendiri menggunakan tangan dengan menekan tombol yang 

berada pada pegangannya. Bentuknya yang menyerupai pistol juga membuat jenis 

bor ini disebut sebagai bor pistol. 
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Gambar 2. 29 Mesin Bor Tangan 
( Sumber: Dokumentasi, 2021) 

2) Palu 

Palu menjadi suatu alat sederhana yang sangat membantu pekerjaan 

seseorang terutama untuk kegiatan seperti memaku. Bentuk paling umum yang 

terkenal di masyarakat adalah terdiri dari gagang serta kepala dimana beban 

tertumpu pada bagian kepalanya. Palu adalah sebuah alat atau perkakas untuk 

memaku, menempa logam, memperbaiki suatu benda, ataupun untuk 

menghancurkan objek lain. Alat ini umumnya digunakan untuk kebutuhan 

mekanik atau pertukangan dalam rangka membantu meringankan serta 

mempermudah pekerjaan. Peralatan yang simpel ini merupakan salah satu alat 

hand tools yang penggunaannya hanya bisa mengandalkan atau memanfaatkan 

tenaga manusia. 

 

Gambar 2. 30  Palu 
( Sumber: Dokumentasi, 2021) 

3) Multimeter 

Multimeter adalah suatu alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur 

tiga jenis besaran listrik yaitu arus listrik, tegangan listrik, dan hambatan listrik. 
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Sebutan lain untuk multimeter adalah AVO-meter yang merupakan singkatan dari 

satuan Ampere, Volt, dan Ohm. Selain itu, multimeter juga disebut dengan nama 

multitester.  

 

Gambar 2. 31 Multimeter 
(Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

4) Treker Bearing 

Treker bearing adalah adalah sebuah alat yang digunakan oleh para teknisi 

untuk melepas komponen-komponen yang terdapat pada bearing atau bantalan. 

Dengan menggunakan treker bearing, komponen pada bantalan tidak perlu 

semuanya dibuang sehingga dapat digunakan kembali. 

 

Gambar 2. 32 Treker Bearing 
( Sumber: Dokumentasi, 2021) 
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5) Tang Press Skun 

Tang press skun merupakan jenis tang yang sering di gunakan dalam 

kelistrikan. Fungsi dari tang press ini adalah untuk mengoneksikan sebuah kabel 

dengan skun kabel dengan cara di jepit atau di tekan (press). 

 

Gambar 2. 33 Tang Press Skun 

 (Sumber: (Mamat, 2019)) 

6) Kunci Sok T 

Kunci T atau dikenal juga dengan shock T handle, merupakan perkakas 

yang memudahkan dalam membongkar baut. Nah namun banyak kesalahan 

persepsi terkait jenis kunci T. Kunci T untuk keperluan teknis pada mobil berbeda 

dengan yang digunakan untuk sepeda motor. Kunci T untuk mobil, penampang 

atau joinnya dapat diputar dan ujungnya bisa disambung agar lebih panjang. 

Sehingga memudahkan untuk menjangkau area yang sempit. 

Kunci T digunakan untuk membuka dan mengendurkan baut dengan arah 

vertikal dan sempit. Misalnya baut bodi ataupun baut di daerah alternator. 

Penggunaan kunci T juga dapat menekan risiko baut slek, sebab konfigurasinya 

lebih mampu meng-cover seluruh kepala baut. “Ukuran kunci sok T dimulai dari 8 

mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 17 mm dan 19 mm. 

 

Gambar 2. 34 Kunci Sok T 
(Sumber: (Triatmojo, 2016)) 
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7) Kunci Inggris 

Kunci inggris atau adjustable spanner atau adjustable wrench adalah kunci 

untuk melepas atau memasang mur/baut yang dapat disetel menyempit atau 

melebar menyesuaikan dengan ukuran mur atau bautnya. konstruksinya terdiri 

dari rahang diam, rahang geser ulir penyetel dan lengan. 

 

Gambar 2. 35 Kunci Inggris 
(Sumber: Dokumentasi, 2021) 

8) Penggaris Besi/Mistar 

Penggaris atau mistar adalah sebuah alat pengukur dan alat bantu gambar 

untuk menggambar garis lurus. Terdapat berbagai macam penggaris, dari mulai 

yang lurus sampai yang berbentuk segitiga (biasanya segitiga siku-siku sama kaki 

dan segitiga siku-siku 30°–60°). Penggaris dapat terbuat dari plastik, logam, 

berbentuk pita dan sebagainya. Juga terdapat penggaris yang dapat dilipat. 

 

Gambar 2. 36 Penggaris Besi/Mistar 
( Sumber: Dokumentasi, 2021) 

9) Kunci Ring Pas 

Kunci ring pas adalah salah satu hand tools yang dipakai orang bengkel. 

Biasanya digunakan untuk membongkar bagian dalam komponen, baik mengecek 

maupun melakukan perbaikan.  

Bentuk rahang kunci ring yang bulat secara otomatis menutup semua bagian 

luar baut dan mur yang akan dibuka. Kemudian, untuk ukuran metrik 
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kombinasinya, biasanya dimulai dari 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Sedangkan sudut 

pemutaran kunci ring terbagi menjadi tiga, yakni mulai dari 15 derajat, 30 derajat, 

dan 45 derajat. 

 

Gambar 2. 37 Kunci Ring Pas 
(Sumber: (Ginanjar, 2021)) 

10) Kunci Sok Y 

Kunci sok adalah sebuah tool yang memiliki mata kunci berbentuk tabung 

dan menyelimuti kepala mur atau baut. Kunci sok memiliki keunggulan lebih 

menggigit saat di gunakan untuk mengencangkan atau mengendurkan mur dan 

baut. Hal ini disebabkan mata kunci langsung menutupi kepala mur dan baut 

sehingga tidak mudah lepas. Mata kunci sok umumnya punya aneka ukuran yang 

disesuaikan diameter kepala mur. 

Sedangkan mata kunci soknya sendiri diketahui punya banyak ukuran sesuai 

diameter mur. Begitu pula dengan tangkai atau release drive-nya. Penggunaan 

kunci sok cukup mempermudah, sebab tenaga yang dibutuhkan untuk memuntir 

mur tidak seberat memuntir pakai kunci konvensional. Namun kunci sok hanya 

efektif digunakan pada mur yang di sekelilingnya tidak terhalang. 

 

Gambar 2. 38 Kunci Sok Y 
(Sumber: (klikmro, 2018) 
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11) Tang Ampere 

Tang ampere atau digital clamp meter adalah hand tool yang umum 

digunakan dalam bidang kelistrikan. Meski disebut tang, bentuk tang ampere 

sedikit berbeda. Jika tang biasa memiliki bentuk seperti huruf X, maka bentuk 

tang ampere lebih rumit. Bagian kepala (head clamp) berbentuk penjepit, 

sedangkan bagian badan yang biasanya menjadi handle atau pegangan adalah alat 

ukur yang dilengkapi dengan layar display untuk menampilkan hasil pengukuran. 

Umumnya, tang ampere digunakan dalam pekerjaan kelistrikan, termasuk 

kelistrikan mesin. Hand tool ini memudahkan para teknisi dalam pengukuran arus 

listrik karena tidak mengganggu instalasi listrik dalam penggunaannya. Adanya 

penjepit juga dapat meminimalisir risiko tersetrum. Untuk memahami kegunaan 

hand tool satu ini, berikut penjelasan mengenai fungsi tang ampere. 

Tang ampere dilengkapi dua buah probe yang berfungsi sebagai penjepit 

benda kerja. Selain menjadi penjepit, tang ampere juga bisa digunakan untuk 

mengukur tegangan listrik. Tang ampere dapat mengukur besaran arus bolak-balik 

(AC) 1 fasa dan 3 fasa. Untuk besaran 1 fasa, biasanya ada pada rentang angka 

220-230 Volt. Sedangkan untuk besaran 3 fasa ada pada rentang angka 380-400 

Volt.  

 

Gambar 2. 39 Tang Ampere 
( Sumber: Dokumentasi, 2021) 

12) Bearing 

Bantalan atau bearing adalah sebuah elemen mesin yang berfungsi untuk 

membatasi gerak relatif antara dua atau lebih komponen mesin agar selalu 

bergerak pada arah yang diinginkan. Bearing menjaga poros agar selalu berputar 
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terhadap sumbu porosnya, atau juga menjaga suatu komponen yang bergerak 

linier agar selalu berada pada jalurnya. 

 
Gambar 2. 40 Bearing 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 

13) Alat Gulung Kawat Kumparan Counter Angka 

Merupakan sebuah alat yang memiliki untuk melilit kawat yang memiliki 

diameter ukuran kawat yang kecil. Alat ini sudah dilengkapi dengan penghitung 

angka otomatis yang dapat memudahkan pekerja dalam meingingat total gulungan 

yang sudah dililit. Selama melakukan kerja praktek penulis tidak pernah 

menggunakan alat ini karena tidak adanya pekerjaan rewinding yang 

menggunakan diameter kawat yang kecil.  

 
Gambar 2. 41 Alat Gulung Kawat Kumparan Counter Angka 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 

14) Alat Ngemall Kawat Manual 

Alat ini memiliki fungsi yang sama dengan alat sebelumnya dimana alat ini 

digunakan saat pekerjaan ngemall kawat dengan diameter yang besar. Berbeda 
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dengan sebelumnya alat ini masih menggunakan konsep manual untuk setiap 

pekerjaan nya. 

 

Gambar 2. 42 Alat ngemall kawat manual 
(Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

15) Mesin Bor Duduk 

Mesin bor duduk adalah salah satu jenis alat elektronik untuk pelubang 

dengan sistem penggenggaman mata bor yang berfungsi untuk mengikis serta 

memutar pada permukaan benda. 

 

Gambar 2. 43 Mesin Bor Duduk 
(Sumber: Dokumentasi, 2021) 

16) Obeng 

Obeng adalah alat yang digunakan untuk mengencangkan dan melepaskan 

berbagai macam jenis sekrup. Obeng merupakan alat yang berfungsi untuk 

memutar sekrup agar dapat mengencangkan atau mengendorkan berbagai 

komponen. 
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Gambar 2. 44 Obeng 
(Sumber: Dokumentasi, 2021) 

17) Papper Cutter 

Pemotong kertas adalah alat yang sering ditempatkan di kantor dan ruang 

kelas, yang didesain untuk memotong set kertas besar. Fungsi mesin pemotong 

kertas adalah untuk memotong kertas menjadi berbagai macam ukuran sesuai 

kebutuhan anda dan untuk memadatkan atau mengepress kertas yang akan dijilid 

sehingga hasil penjilidan kuat. 

 

Gambar 2.43. Paper Cutter 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 

18) Pahat 

Pahat adalah perkakas pertukangan berupa bilah besi yang tajam pada 

ujungnya untuk melubangi atau mengukir benda keras seperti kayu, batu, atau 

logam. Pegangannya dibuat dari kayu atau logam. Dalam penggunaannya, pahat 
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ditekan pada bahan untuk memotong bahan tersebut. Dorongan dapat dilakukan 

sendiri atau dengan bantuan tukul atau palu. Dalam industri, pelantak hidraulik 

atau palu penempa digunakan untuk membantu pahat dalam memotong bahan. 

 

Gambar 2. 45 Pahat 

( Sumber: Dokumentasi, 2021) 

19) Bristle brush 

Bristle brush atau sikat pembersih kawat dan elektro motor. Sikat ini 

memiliki fungsi utama sebagai pembersih bodi, kawat serta elektro motor itu 

sendiri 

 

Gambar 2. 46 Bristle Brush 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 

20) Alat Penahan besi (catok paron) 

Alat ini berfungsi sebagai tempat meletakkan besi agar dapat memudahkan 

dalam melakukan pekerjaan 
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Gambar 2. 47 Catok Paron 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 

21) Red insulation varnish 

Insulating varnish adalah jenis pernis khusus yang fungsinya untuk 

melindungi gulungan transformer, kumparan electric motor, generator (rotor & 

stator), connector dan beberapa peralatan listrik lainnya. EonVar 320 memiliki 

warna merah dan bisa cepat kering. Berikut ini adalah success story tentang 

penggunaannya untuk rotor dan stator. 

Rotor dan stator merupakan komponen primer pada generator. Rotor adalah 

komponen yang berputar, dan stator adalah komponen yang statis (diam). Problem 

yang sering ditemukan pada kedua komponen tersebut yakni terjadinya korosi dan 

korsleting.  

 

Gambar 2. 48 Red Insulation Varnish 
(Sumber: Dokumentasi, 2021) 
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22) Mata Bor 

Mata bor atau Drill bits adalah sebuah alat untuk membuat lubang pada 

benda-benda tertentu seperti Kayu, logam, kaca, dinding (tembok) serta plastik. 

Pada umumnya mata bor terbuat dari material High Speed Steel ataupun HSS 

yang mampu untuk memotong semua material logam dan kayu dan bahkan 

fiberglass. 

 

Gambar 2. 49 Mata Bor 

( Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

23) Solder 

Solder atau patri merupakan alat bantu dalam merakit atau membongkar 

rangkaian elektronika pada rangkaian yang terdapat pada papan PCB.  

Solder mengubah energi listrik menjadi energi panas. Solder banyak jenis 

dan beragam bentuknya, umumnya berbentuk seperti pistol, dan lurus dengan 

mata solder di ujung yang berbentuk lancip, dan dilengkapi tombol pengatur suhu 

ukuran tinggi rendahnya panas yang dihasilkan untuk membuat kawat timah 

mencair agar dapat melepaskan atau menyatukan kaki-kaki komponen pada papan 

PCB.  

 

Gambar 2. 50 Solder 
( Sumber: Dokumentasi, 2021) 
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24) Pita Kain 

Pita kain adalah sebuah alat yang memiliki fungsi penting saat akan 

melakukan pekerjaan rewinding. Pita kain memiliki fungsi yaitu sebagai pengikat 

kawat stator yang telah direwinding agar tidak terjadi gesekan antar kawat serta 

juga sebagai pengikat kawat dengan mika agar kawat tembaga tidak bersentuhan 

dengan bodi rotor 

 

Gambar 2. 51 Pita Kain 
( Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

25) Crane 

Crane merupakan salah satu pesawat pengangkat dan pemindah material 

yang banyak di gunakan. Crane juga merupakan mesin alat berat (heavy 

equitment) yang memilki bentuk dan kemampuan angkat yang besar dan mampu 

berputar hingga 360 derajat dan jangkauan hingga puluhan meter. 

 

Gambar 2. 52 Crane 
( Sumber: Dokumentasi, 2021) 
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26) Sisir Winding 

Sisir winding adalah sebuah alat yang digunakan untuk membantu pekerjaan 

rewinding sebuah elektro motor. Sisir winding biasanya digunakan untuk 

meluruskan kawat tembaga saat dimasukkan ke bagian rotor elektro motor. Sisir 

ini juga dapat mempermudah pemasangan kawat tembaga pada elektro motor. 

 

Gambar 2. 53 Sisir Winding 
( Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

27) Plastik Mika 

Plastik mika merupakan plastik dengan jenis PVC (Polyvinylchloride), yang 

umumnya dipergunakan diberbagai bidang. Plastik mika sendiri dalam kehidupan 

sehari-hari dipergunakan mulai dari kemasan pembungkus sampai dengan bahan 

baku pembuatan aksesoris, seperti tas salah satunya. 

 

Gambar 2. 54 Plastik Mika 
(Sumber: Dokumentasi, 2021) 
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28) Selongsong Kabel 

Selongsong bakar pelindung kabel atau nama lainnya adalah heatshrink ini 

berfungsi untuk melindungi kabel yang rusak atau terkelupas agar tidak terjadi 

hubungan singkat arus listrik. Selain itu, selongsong bakar ini juga bisa digunakan 

untuk melindungi kabel dari sambungan bekas solderan . 

 

Gambar 2. 55 Selongsong Kabel 
( Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

29) Wire Stripper 

Tang pengupas kabel (wire stripper plier) adalah alat tangan yang 

digunakan untuk mengupas dan atau memotong kabel atau kawat. 

 

Gambar 2. 56 Wire stripper 
( Sumber: Dokumentasi, 2021) 
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30) Mikrometer Sekrup 

Mikrometer sekrup adalah alat ukur panjang yang paling teliti dibandingkan 

dengan jangka sorong dan mistar. Mikrometer sekrup sendiri memiliki ketelitian 

0,01 mm atau 0,001 cm. Penggunaan mikrometer sekrup yaitu untuk mengukur 

ketebalan dan diameter benda yang memiliki ukuran kecil dan tipis. 

 

Gambar 2. 57 Mikrometer Sekrup 
( Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

31) Alat Bantu Pengeluar Lilitan Kawat 

Alat ini menggunakan prinsip kerja seperti katrol dimana nantinya kawat 

disangkutkan pada alat ini dan ditarik keluar menggunakan katrol. 

 

Gambar 2. 58 Alat Bantu Pengeluar Lilitan Kawat 
( Sumber: Dokumentasi, 2021) 
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32) Mesin Las 

Mesin las adalah mesin yang dapat menyambung besi menjadi satu 

rangkaian utuh sehingga dapat membentuk sebuah bentuk yang anda inginkan 

atau butuhkan. Prinsip kerjanya adalah dengan cara membakar besi atau 

menyambung dua bagian logam atau lebih dengan menggunakan energi panas. 

 

Gambar 2. 59 Mesin las 
( Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

33) Tang 

Tang adalah peralatan bengkel yang khusus digunakan untuk memegang, 

memotong, melepas, dan memasang bahan kerja. Jenis tang bermacam-macam, di 

antaranya tang kombinasi, tang lancip, dan tang potong. 

 

Gambar 2. 60 Tang 
( Sumber: Dokumentasi, 2021) 
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34) Megger Test 

Mega Ohm Meter atau yang biasa disebut Megger merupakan salah satu alat 

ukur yang berfungsi untuk mengukur tahan isolasi dari suatu instalasi atau untuk 

mengetahui apakah penghantar dari suatu instalasi terdapat hubung langsung, 

apakah antara fasa dengan fasa atau dengan nol atau dengan pembumian. 

Selain untuk memeriksa tahanan isolasi Generator atau Motor listrik, 

Megger digunakan untuk mengukur tahanan isolasi dari alat² listrik atau instalasi² 

tenaga listrik misalnya: kabel ,trafo , OCB, Jaring SUTM dll. Tahanan Minimal 

untuk tahanan isolasinya adalah 1000 x tegangan kerja. 

 

Gambar 2. 61 Megger Test 

( Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

2.4. Data-Data Yang Diperlukan 

Dalam kelancaran menyelesaikan kegiatan dalam kerja praktek, disini 

penulis membutuhkan data-data antara lain sebagai berikut:  

a) Data elektro motor 3 phase 

b) Data rewinding 

c) Data jenis komponen panel star delta 

d) Data generator 

e) Data elektro motor 1 phase 

f) Data rangkaian pada kapal 

g) Data tentang jenis kerusakan 
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2.5 Dokumen-Dokumen File-File yang Dihasilkan 

Dokumen-dokumen yang dihasilkan setelah melaksanakan kegiatan kerja 

praktek adalah: 

a) Data rewinding elektro motor 3 phase 

b) Data elektro motor 3 phase 

c) Data hasil pengukuran megger test 

d) Data perbaikan pada panel kapal 

 

2.6. Kendala-Kendala yang Dihadapi Saat Pelaksanaan Kerja Praktek 

Kendala – kendala yang dihadapi selama menjalani kegiatan di lapangan 

pada saat Kerja Praktek (KP) sebagai berikut: 

a) Dalam menyelesaikan pekerjaan rewinding yang membutuhkan tenaga 

ekstra serta kesabaran dalam pemasangan kawat ke elektro motor. 

b) Dalam mengenal hal baru dan pertama kali ditemui dan diketahui fungsi 

dari alat serta komponen tersebut sebelumnya 

c) Minimnya buku referensi 

 

2.7. Hal-Hal yang Dianggap Perlu 

Dalam proses menyelesaikan laporan kerja praktek ini, ada beberapa hal 

yang kami anggap perlu, diantaranya: 

a) Mengambil data-data dari beberapa dokumen yang harus dibuat pada 

penyusunan laporan ini. 

b) Menyesuaikan data dengan judul laporan yang dibuat. 

c) Mengumpulkan beberapa informasi dan bahan untuk penyusunan laporan 

dari media internet 
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BAB III 

REWINDING ELEKTRO MOTOR 3 PHASE 

 

3.1. Elektro Motor 

Motor listrik adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi 

mekanik. Alat yang berfungsi sebaliknya, mengubah energi mekanik menjadi 

energi listrik disebut generator atau dinamo. Motor listrik dapat ditemukan pada 

peralatan rumah tangga seperti kipas angin, mesin cuci, pompa air dan penyedot 

debu. 

Motor listrik yang umum digunakan di dunia Industri adalah motor listrik 

asinkron, dengan dua standar global yakni IEC dan NEMA. Motor asinkron IEC 

berbasis metrik (milimeter), sedangkan motor listrik NEMA berbasis imperial 

(inch), dalam aplikasi ada satuan daya dalam horse power (hp) maupun kiloWatt 

(kW). Motor listrik IEC dibagi menjadi beberapa kelas sesuai dengan efisiensi 

yang dimilikinya, sebagai standar di EU, pembagian kelas ini menjadi EFF1, 

EFF2 dan EFF3. EFF1 adalah motor listrik yang paling efisien, paling sedikit 

memboroskan tenaga, sedangkan EFF3 sudah tidak boleh dipergunakan dalam 

lingkungan EU, sebab memboroskan bahan bakar di pembangkit listrik dan secara 

otomatis akan menimbulkan buangan karbon yang terbanyak, sehingga lebih 

mencemari lingkungan. Standar IEC yang berlaku adalah IEC 34-1, ini adalah 

sebuah standar yang mengatur rotating equipment bertenaga listrik. Ada banyak 

pabrik elektrik motor, tetapi hanya sebagian saja yang benar-benar mengikuti 

arahan IEC 34-1 dan juga mengikuti arahan level efisiensi dari EU ( Anthony, 

Erhaneli, Alamsyah, Hermanto, & Sullivan, 2016). 

Banyak produsen elektrik motor yang tidak mengikuti standar IEC dan EU 

supaya produknya menjadi murah dan lebih banyak terjual, banyak negara 

berkembang manjdi pasar untuk produk ini, yang dalam jangka panjang 

memboroskan keuangan pemakai, sebab tagihan listrik yang semakin tinggi setiap 

tahunnya. 
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Lembaga yang mengatur dan menjamin level efisiensi ini adalah CEMEP, 

sebuah konsorsium di Eropa yang didirikan oleh pabrik-pabrik elektrik motor 

yang ternama, dengan tujuan untuk menyelamatkan lingkungan dengan 

mengurangi pencemaran karbon secara global, karena banyak daya diboroskan 

dalam pemakaian beban listrik. 

Sebagai contoh, dalam sebuah industri rata-rata konsumsi listrik untuk 

motor listrik adalah sekitar 65-70% dari total biaya listrik, jadi memakai elektrik 

motor yang efisien akan mengurangi biaya overhead produksi, sehingga 

menaikkan daya saing produk, apalagi dengan kenaikan tarif listrik setiap tahun, 

maka pemakaian motor listrik EFF1 sudah waktunya menjadi keharusan. 

Prinsip kerja pada motor listrik yaitu mengubah tenaga listrik menjadi 

tenaga mekanik. Perubahan ini dilakukan dengan mengubah tenaga listrik menjadi 

magnet yang disebut sebagai elektro magnet. Sebagaimana kita ketahui bahwa: 

kutub-kutub dari magnet yang senama akan tolak-menolak dan kutub-kutub tidak 

senama, tarik-menarik. Maka kita dapat memperoleh gerakan jika kita 

menempatkan sebuah magnet pada sebuah poros yang dapat berputar, dan magnet 

yang lain pada suatu kedudukan yang tetap. Berbagai jenis dan ukuran Elektro 

Motor yang dapat kita jumpai, namun secara dasar elektro motor atau motor listrik 

dapat dibagi dua jenis, yaitu: 

 Electro motor DC (arus searah) 

 Electro motor AC (arus bolak-balik) 

 
Gambar 3. 1 Elektro Motor 
(Sumber: (Hidayat, 2019))
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3.1.1 Elektro motor DC (arus searah) 

Motor DC adalah motor listrik yang memerlukan suplai tegangan arus 

searah pada kumparan medan untuk diubah menjadi energi gerak mekanik. 

Kumparan medan pada motor DC disebut stator (bagian yang tidak berputar) dan 

kumparan jangkar disebut rotor (bagian yang berputar). Motor arus searah, 

sebagaimana namanya, menggunakan arus langsung yang tidak 

langsung/directunidirectional. 

Motor DC adalah piranti elektronik yang mengubah energi listrik menjadi 

energi mekanik berupa gerak rotasi. Pada motor DC terdapat jangkar dengan satu 

atau lebih kumparan terpisah. Tiap kumparan berujung pada cincin belah 

(komutator). Dengan adanya insulator antara komutator, cincin belah dapat 

berperan sebagai saklar kutub ganda (double pole, double throw switch). Motor 

DC bekerja berdasarkan prinsip gaya Lorentz, yang menyatakan ketika sebuah 

konduktor beraliran arus diletakkan dalam medan magnet, maka sebuah gaya 

(yang dikenal dengan gaya Lorentz) akan tercipta secara ortogonal diantara arah 

medan magnet dan arah aliran arus. 

Motor DC tersusun dari dua bagian yaitu bagian diam (stator) dan bagian 

bergerak (rotor). Stator motor arus searah adalah badan motor atau kutub magnet 

(sikat-sikat), sedangkan yang termasuk rotor adalah jangkar lilitanya. Pada motor, 

kawat penghantar listrik yang bergerak tersebut pada dasarnya merupakan lilitan 

yang berbentuk persegi panjang yang disebut kumparan. 

 
Gambar 3. 2 Simbol dan Bentuk Motor DC 

(Sumber: (Kho, 2021)) 
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3.1.2 Elektro Motor AC (arus bolak-balik) 

Motor AC adalah jenis motor listrik yang bekerja menggunakan tegangan 

AC (Alternating Current). Motor AC memiliki dua buah bagian utama yaitu 

“stator” dan “rotor”. Stator merupakan komponen motor AC yang statis. Rotor 

merupakan komponen motor AC yang berputar. Motor AC dapat dilengkapi 

dengan penggerak frekuensi variabel untuk mengendalikan kecepatan sekaligus 

menurunkan konsumsi dayanya. 

 Berbagai jenis dan ukuran Elektro Motor yang dapat kita jumpai, namun 

secara dasar elektro motor atau motor listrik AC dapat dibagi tiga jenis, yaitu: 

a. Motor AC Sinkron (Motor Sinkron) 

Motor sinkron adalah motor AC, bekerja pada kecepatan tetap pada sistim 

frekuensi tertentu. Motor ini memerlukan arus searah (DC) untuk pembangkitan 

daya dan memiliki Torque awal yang rendah, dan oleh karena itu motor sinkron 

cocok untuk penggunaan awal dengan beban rendah, seperti kompresor udara, 

perubahan frekuensi dan generator motor.  

Komponen utama motor AC sinkron: 

 Rotor, Perbedaan utama antara motor sinkron dengan motor induksi adalah 

bahwa rotor mesin sinkron berjalan pada kecepatan yang sama dengan 

perputaran medan magnet. Hal ini memungkinkan sebab medan magnit 

rotor tidak lagi terinduksi. Rotor memiliki magnet permanen atau arus AC-

excited, yang dipaksa untuk mengunci pada posisi tertentu bila dihadapkan 

dengan medan magnet lainnya. 

 Stator, Stator menghasilkan medan magnet berputar yang sebanding dengan 

frekuensi yang dipasok. 

  
Gambar 3. 3 Motor AC Sinkron 

(Sumber: (Dani, 2013)) 
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b. Motor AC Induksi (Motor Induksi) 

Motor induksi merupakan motor yang paling umum digunakan pada 

berbagai peralatan industri. Popularitasnya karena rancangannya yang sederhana, 

murah dan mudah didapat, dan dapat langsung disambungkan ke sumber daya 

AC. 

Motor induksi memiliki dua komponen listrik utama yaitu: 

 Rotor, Motor induksi menggunakan dua jenis rotor antara lain sebagai 

berikut: 

- Rotor kandang tupai terdiri dari batang penghantar tebal yang dilekatkan 

dalam petak-petak slots paralel. Batang-batang tersebut diberi hubungan 

pendek pada kedua ujungnya dengan alat cincin hubungan pendek. 

- Lingkaran rotor yang memiliki gulungan tiga fasa, lapisan ganda dan 

terdistribusi. Dibuat melingkar sebanyak kutub stator. Tiga fasa digulungi 

kawat pada bagian dalamnya dan ujung yang lainnya dihubungkan ke 

Cincin kecil yang dipasang pada batang as dengan sikat yang menempel 

padanya. 

 Stator, Stator dibuat dari sejumlah stampings dengan slots untuk membawa 

gulungan tiga fasa. Gulungan ini dilingkarkan untuk sejumlah kutub yang 

tertentu. Gulungan diberi spasi geometri sebesar 120 derajat. 

 
Gambar 3. 4 Motor AC Induksi 

(Sumber: (Suprianto, 2015)) 
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c. Jenis-Jenis Motor Induksi 

Motor induksi dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok utama yaitu 

antara lain sebagai berikut: 

 Motor induksi satu fasa.  

Motor ini hanya memiliki satu gulungan stator, beroperasi dengan pasokan 

daya satu fasa, memiliki sebuah rotor kandang tupai, dan memerlukan sebuah alat 

untuk menghidupkan motornya. Sejauh ini motor ini merupakan jenis motor yang 

paling umum digunakan dalam peralatan rumah tangga, seperti fan angin, mesin 

cuci dan pengering pakaian, dan untuk penggunaan hingga 3 sampai 4 Hp. 

 

 Motor induksi tiga fasa.  

Medan magnet yang berputar dihasilkan oleh pasokan tiga fasa yang 

seimbang. Motor tersebut memiliki kemampuan daya yang tinggi, dapat memiliki 

kandang tupai atau gulungan rotor (walaupun 90% memiliki rotor kandang tupai); 

dan penyalaan sendiri. Diperkirakan bahwa sekitar 70% motor di industri 

menggunakan jenis ini, sebagai contoh, pompa, kompresor, belt conveyor, 

jaringan listrik , dan grinder. Tersedia dalam ukuran 1/3 hingga ratusan Hp. 

 

3.2 Penyebab Kerusakan Pada Elektro Motor 3 Phase 

Elektro Motor merupakan penggerak inti dari sebuah mesin. Bila penggerak 

inti ini berhenti bekerja, produktifitas akan sangat terganggu. Selama melakukan 

kerja praktek penulis menemukan kerusakan-kerusakan yang umumnya dialami 

oleh elektro motor 3 phase. Permasalahan kerusakan elektro motor yang dijumpai 

tidak terlepas dari penyebab nya baik itu lingkungan maupun manusia. Berikut 

penulis paparkan beberapa penyebab kerusakan pada elektro motor yang penulis 

alami selama kerja praktek dilaksanakan, yaitu sebagai berikut: 

a) Bearing pada elektro motor, Penyebab utama dari kerusakan pada bearing 

ini utamanya yaitu batasan usia kerja dari bantalan/bearing yang terbilang 

sangat pendek yaitu sekitar lebih kurang 2 tahun. Namun untuk usia kerja 

dari bearing ini tidak menentu dikarenakan ini sangat dipengaruhi oleh 

penggunaan dan perawatan dari elektro motor itu sendiri. 
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b) Nilai tahanan yang terlalu rendah, Penyebab dari nilai tahanan rendah ini 

yaitu kawat tembaga yang sudah mulai usang dan terdapat beberapa bagian 

luka pada kawat tembaga. Untuk kerusakan ini biasanya dapat diatasi 

dengan pemberian red insulation varnish ulang pada seluruh kawat tembaga 

rotor elektro motor dan juga dengan menghangatkan kembali seluruh bagian 

rotor elektro motor dengan menggunakan lampu pijar selama 2-3 jam 

lamanya. 

c) Kawat stator elektro motor terbakar, begitu banyak penyebab dari terbakar 

gulungan kawat stator elektro motor ini diantaranya sebagai berikut: 

 Kerusakan pada bearing/bantalan dapat menyebabkan putaran shaft menjadi 

berat dan menyebabkan ampere motor menjadi berlebih, dan akan 

menyebabkan meningkatnya suhu pada kawat gulungan, dan pada akhirnya 

akan merusak isolasi kawat dan terjadi short circuit, dan akhirnya gulungan 

terbakar 

 Shaft atau housing bearing aus disebabkan karena getaran yang tinggi 

(diatas 5 mm/s), bearing macet atau tidak berputar secara sempurna, shaft 

unbalance 

 Masuk air/lembap akan menyebabkan sambungan gulungan menjadi short 

circuit dan terbakar 

 Salah satu phase tidak tersambung atau terputus sambungan, untuk elektro 

motor 3 phase, tentunya harus diberikan tegangan listrik dari sumber listrik 

3 phase, dan jika salah satu phase tidak terhubung dengan baik, dan 

menyebabkan listrik yang masuk ke gulungan hanya 2 phase, akan 

menyebabkan gulungan motor terbakar 

 Overload atau beban berlebih sehingga arus listrik menjadi berlebihan, dan 

suhu gulungan menjadi overheat dan terbakar 

 

3.3 Rewinding Elektro Motor 3 phase 

Motor  induksi  tiga  fasa  adalah  alat  listrik  yang  mengubah  energi  

listrik menjadi energi mekanik, dimana listrik yang diubah adalah listrik tiga fasa. 

Konstruksi motor induksi secara detail terdiri atas dua bagian, yaitu bagian  stator 
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dan bagian rotor. Stator adalah bagian motor yang diam dan terdiri atas badan 

motor,  inti  stator,  belitan  stator,  bearing  dan  terminal  box.  Bagian  rotor  

adalah bagian motor yang berputar dan terdiri atas rotor sangkar, poros rotor. 

Proses rewinding adalah proses penggulungan kumparan pada stator dan 

rotor kembali, ketika kumparan yang terbakar tidak dapat dipakai kembali, maka 

akan dipotong sehingga perlu dibuat kembali dengan kawat yang baru. Dalam 

proses ini diperlukan ketelitian yang tinggi karena jika dalam menghitung dan 

memasang kumparan tidak sesuai dengan yang dibutuhkan maka motor akan 

berkerja abnormal dan harus dililit ulang kembali.   

 
Gambar 3. 5 Konstruksi Elektro Motor 3 Phase 

(Sumber: (Suprianto, 2015)) 

 

3.4 Tujuan Pekerjaan Rewinding 

Tujuan yang diperoleh dengan adanya pelaksanaan pekerjaan rewinding 

ini antara lain: 

a) Memperbaiki serta mencegah kerusakan pada elektro motor 3 phase 

b) Menganalisa guna mencegah terhadap kemungkinan kerusakan yang akan 

terjadi pada elektro motor 3 phase agar motor dapat bekerja normal tanpa 

harus dililit ulang kembali. 

c) Membuat rencana perbaikan dan meningkatkan kualitas kerja elektro motor 

setelah direwinding 

d) Membantu perusahaan-perusahaan yang mengalami permasalahan pada 

elektro motor nya dengan biaya pekerjaan rewinding yang lebih rendah 

dibandingkan biaya penggantiannya. 
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e) Membantu kapal-kapal laut Kota Dumai yang memiliki problem elektro 

motor penggerak kapal nya terbakar sehingga para pelaut tidak kesulitan 

dalam mencari elektro motor yang baru. 

 

3.5 Syarat Melaksanakan Rewinding 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Teknisi kelistrikan saat pekerjaan 

rewinding elektro motor 3 phase berlangsung adalah sebagai berikut: 

a) Tenaga kelistrikan harus selalu mengikuti dan menaati segala peraturan 

yang ada di CV tanpa terkecuali 

b) Tenaga kelistrikan harus tetap menjaga kesehatan dan keselamatan kerja 

(k3) selama pekerjaan rewinding berlangsung 

c) Tenaga kelistrikan harus selalu menggunakan atribut pekerjaan (sepatu 

safety dan sarung tangan) 

d) Tenaga kelistrikan harus bertindak secara professional selama melakukan 

pekerjaan rewinding 

 

3.6 Tahapan-Tahapan Pelaksanaan Rewinding Elektro Motor 3 Phase 

Adapun tahapan-tahapan pekerjaan rewinding elektro motor 3 phase yang 

dilakukan diantaranya: 

1) Persiapan 

Sebelum melakukan pekerjaan rewinding elektro motor 3 phase ada 

beberapa persiapan yang harus dilakukan oleh penulis bersama rekan kerja 

praktek lainnya yaitu:  

a) Mempersiapkan seluruh alat ukur maupun alat kerja lainnya di meja kerja 

yang telah disediakan 

b) Membuka seluruh baut pengikat cover yang ada pada cover frame, namun 

sebelum membuka jangan lupa menandai dengan pahat bagaimana posisi 

cover frame awal agar tidak terbalik sehingga memudahkan ketika 

pemasangan kembali cover frame nantinya,  

c) Membuka seluruh baut yang ada pada fan cowl dan tidak lupa ditandai 

terlebih dahulu agar mempermudah pekerjaan pemasangan kembali, 
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d) Memisahkan bagian rotor dengan bagian stator,  

e) Membersihkan seluruh bagian motor menggunakan minyak lampu agar 

pekerjaan dapat dikerjakan secara maksimal dan tidak terlalu mengotori 

tempat. 

2) Pekerjaan Awal 

Pekerjaan rewinding ini bertujuan untuk memperbaiki dan mengganti 

seluruh kawat tembaga yang terbakar dengan melakukan gulung ulang dan 

pemasangan kembali pada bodi stator elektro motor 3 phase. Adapun tahapan 

pekerjaan awalnya yakni sebagai berikut: 

a) Menggambar ulang rangkaian elektro motor pada kertas atau buku yang ada 

di CV dan mencatat seluruh data spesifikasi elektro motor yang akan 

direwinding. 

b) Melakukan penggambaran ulang elektro motor menggunakan autocad 

sehingga gambar kerja terlihat lebih rapi sehingga memudahkan nantinya 

saat pekerjaan pemasangan kawat tembaga. 

c) Membongkar seluruh kawat pada bagian stator elektro motor 

d) Mengeluarkan mika yang masih terpasang pada karen sehingga nantinya 

bagian stator pada elektro motor terlihat kosong 

e) Membersihkan sisa-sisa kawat tembaga yang ada pada bodi stator yang 

nantinya dapat menimbulkan short pada bodi motor sehingga pekerjaan 

rewinding kurang mendapatkan hasil yang terbaik. 

f) Memasang kembali mika yang telah diukur dan dipotong sesuai dengan 

lebar karen stator elektro motor 

3) Pelaksanaan 

Pada pelaksanaan pekerjaan rewinding ini biasanya dilakukan 1 hari setelah 

pekerjaan awal dilakukan dikarenakan pihak CV melakukan pemesanan alat dan 

bahan terlebih dahulu sehingga membutuhkan waktu sekitar 1 hari setelah 

pekerjaan awalan dilaksanakan. Adapun tahapan pelaksanaan yakni: 

a) Setelah kawat tembaga yang dipesan sampai, pekerjaan ini dimulai dengan 

pembagian berat kawat tembaga dengan tujuan memudahkan saat 

melakukan pekerjaan ngemall kawat, 
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b) Setelah kawat dibagi sama rata, pekerjaan selanjutnya yaitu proses 

ngemall/menggulung ulang kawat menggunakan mesin manual sesuai 

dengan data pada elektro motor, 

c) Setelah kawat selesai digulung ulang, selanjutnya yaitu memasukkan 

kembali seluruh kawat tembaga yang telah digulung ulang kedalam karen 

stator elektro motor. Pekerjaan ini dilakukan dengan sangat hati-hati 

dikarenakan jika terjadi kerusakan pada kawat saat dimasukkan maka akan 

menyebabkan kawat tembaga akan diganti sehingga proses pekerjaan akan 

menjadi lebih lama. Pekerjaan memasukkan kawat tembaga ini harus 

dilakukan serapi mungkin dengan cara menyisir kawat dengan sisir kawat 

agar lebih mudah saat memasukkannya. Proses memasukkan kawat kedalam 

karen stator elektro motor harus mengikut alur rangkaian yang telah 

digambar saat pekerjaan awal dilakukan, 

d) Setelah selesai memasukkan seluruh kawat tembaga, pekerjaan selanjutnya 

yaitu memberikan penomoran untuk seluruh ujung dan pangkal kawat 

menggunakan lakban kertas sesuai dengan data alur pada karen stator 

elektro motor, 

e) Setelah seluruh kawat tembaga diberikan nomor, pekerjaan selanjutnya 

yaitu menyambung ujung dan pangkal kawat sesuai dengan data rangkaian 

yang telah digambar menggunakan autocad, 

f) Setelah seluruh kawat tembaga disambung pekerjaan selanjutnya yaitu 

memasang isolasi bakar pada kawat yang telah disambung lalu melakukan 

penyolderan pada ujung kawat tembaga yang telah disambung agar 

sambungan tidak mudah lepas nantinya, 

g) Setelah selesai penyolderan, pekerjaan selanjutnya yaitu memasang skun 

ring / sepatu kabel pada setiap sambungan yang telah disolder, 

h) Setelah selesai seluruh pemasangan skun ring / sepatu kabel, pekerjaan 

selanjutnya yaitu mengikat kawat tembaga yang telah dipasang pada karen 

stator elektro motor menggunakan pita kain namun tidak lupa sebaiknya 

sebelum mengikat diberikan alas berupa mika pada bagian atas, bawah, kiri 



70 

 

dan kanan stator elektro motor agar nantinya saat motor berputar kawat 

tembaga tidak menyentuh bodi elektro motor. 

i) Setelah pekerjaan pengikatan kawat selesai, pekerjaan selanjutnya yaitu 

melakukan megger pada elektro motor untuk melihat tahanan bodi dan tahan 

per phasa nya. Jika seluruh pengukuran nilai tahanan dinilai baik maka 

pekerjaan selanjutnya dapat dilanjutkan. 

j) Setelah megger dilakukan, pekerjaan selanjutnya yaitu pemberian red 

insulation varnish (serlak) dan pemanasan kawat tembaga pada elektro 

motor dengan bantuan lampu pijar selama 2-3 jam lama nya. Tujuan dari 

pemberian serlak dan pemanasan ini yaitu untuk mendapatkan hasil nilai 

tahanan yang lebih baik nantinya. 

k) Setelah selesai pemberian red insulation varnish (serlak) dan pemanasan 

kawat tembaga, maka pekerjaan selanjutnya yaitu penyambungan rangkaian 

pada terminal box sesuai dengan data yang telah dicatat diawal pekerjaan. 

4) Pekerjaan Akhir (finishing) 

Adapun tahapan pekerjaan akhir pekerjaan yang penulis jalani antara lain 

sebagai berikut: 

a) Pekerjaan diawali dengan melakukan pengujian tahanan menggunakan 

megger test kembali. Proses pengujian dilakukan seperti saat pengukuran 

pertama kali dilakukan. Jika nilai tahanan dinilai baik maka dapat dilanjut 

dengan pekerjaan selanjutnya. 

b) Setelah megger selesai dilaksanakan, pasang kembali bodi rotor kedalam 

bodi stator dan pasang kembali tutup cover frame dan fan cowl. Setelah 

selesai pemasangan pasang kembali baut pada setiap tutup bagian elektro 

motor. 

c) Setelah elektro motor terpasang kembali seperti semula, maka proses 

terakhir yaitu pengujian menggunakan genset dan saat pengujian dilakukan 

jangan lupa untuk melihat nilai arus menggunakan tang ampere dan jika 

elektro motor dapat hidup dengan sempurna maka pekerjaan rewinding telah 

berhasil. 
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BAB IV 

PENUTUP 
 

4.1 Kesimpulan 

Dengan selesainya kejak praktek (KP) di CV. LAKSAMANA JAYA 

TECHNIK, penulis menyusun laporan yang berjudul rewinding elektro motor 3 

phase maka dapat disimpulankan bahwa: 

1. Dengan mengingat pentingnya perawatan dari elektro motor 3 phase ini 

maka sebaiknya seluruh perusahaan/pabrik yang menggunakan elektro 

motor sebagai bagian pekerjaan membuat jadwal maintenance / perawatan 

secara periodik dan terjadwal, sehingga kondisi elektro motor dapat selalu 

dalam keadaan baik 

2. Dengan mengingat pentingnya aturan pelaksanaan pekerjaan rewinding 

untuk mengurangi kesalahan-kesalahan yang memungkinkan terjadi saat 

pekerjaan rewinding dilakukan sehingga nantinya dapat menyebabkan 

penurunan kualitas kerja dari pihak CV itu sendiri 

3. Dengan memperhatikan betapa pentingnya data elektro motor disetiap 

pekerjaan rewinding yang akan dilakukan. Dimana data rangkaian maupun 

data name plat dari elektro motor itu sendiri akan berguna disetiap 

pekerjaan rewinding yang penulis jalani 

4. Dengan adanya pekerjaan rewinding ini membantu seluruh bagian 

masyarakat baik itu perusahaan maupun kapal layar yang menggunakan 

elektro motor sebagai bagian dari pekerjaan 

5. Dengan adanya pekerjaan rewinding ini penulis mendapatkan banyak ilmu 

baru baik itu dalam segi kelistrikan motor maupun segi mekanik dari elektro 

motor itu sendiri. 
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4.2 Saran 

Setelah kurang lebih mahasiswa melakukan kerja praktek selama 2 bulan di 

CV. Laksamana Jaya Technik. Penulis memberikan saran untuk pihak CV 

maupun pihak mahasiswa itu sendiri. Agar dapat berguna untuk membangun 

kemajuan pada perusahaan maupun terhadap pihak mahasiswa itu sendiri 

4.2.1 Bagi Instansi 

a) CV. Laksamana Jaya Technik dalam usaha memberikan pelayanan dibidang 

kelistrikan elektro motor 3 phase hendaknya meningkatkan mutu pelayanan 

kepada pelanggan terutama dalam segi waktu pengerjaan yang memiliki 

permasalahan yang tidak begitu besar, 

b) Dalam penerimaan mahasiswa yang melaksanakan kerja praktek hendaknya 

dapat lebih banyak memberikan ilmu-ilmu dasar yang kurang diperhatikan 

terutama saat pekerjaan dilaksanakan sehingga terdapat beberapa hal yang 

mahasiswa belum ketahui, 

c) Berusahalah untuk memberikan dan meningkatkan kualitas pelayanan demi 

mencapai kepuasan pelanggan, 

d) Pada saat pekerjaan lapangan dilaksanakan, pihak pembimbing seharusnya 

dapat memberikan jadwal yang adil kepada seluruh mahasiswa sehingga 

tidak menimbulkan kecemburuan antar mahasiswa 

4.2.2 Bagi Mahasiswa 

a) Dalam melaksanakan kerja praktek, sebelum terjun langsung ke lapangan 

kita harus sudah memiliki bekal materi tentang apa yang akan dipraktikkan, 

baik itu didapat dari referensi-referensi maupun bertanya secara langsung 

pada koordinator, 

b) Membekali diri dengan keterampilan yang cukup seperti yang telah 

diajarkan, 

c) Mahasiswa harus memperhatikan keaktifan diri untuk memperoleh 

keterangan apa saja yang masih belum diketahui dengan bertanya kepada 

pembimbing lapangan. 
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LAMPIRAN 
 

Absensi Harian Kerja Praktek 
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Surat Keterangan Telah Menyelesaikan Praktek 
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Nilai Dari Perusahaan 
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Surat Balasan Kerja Praktek 
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