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BAB I 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

CV. LAKSAMANA JAYA TECHNIK 

 

 

1.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

 CV. Laksamana jaya technik merupakan suatu usaha wirausaha kecil dan 

menengah yang bergerak dalam bidang jasa pelayanan perbaikan dan perawatan  

baik itu rewinding elektro motor generator, panel kontrol ataupun electrik system 

yang telah berdiri sejak tahun 2010 di jalan melati. Awalnya, beliau merintis 

usaha bengkel ini yang pada mulanya hanya bengkel biasa saja, beliau memang 

menyukai bidang ini, tertutama pada elektro motor. Dalam usaha bengkel tersebut 

beliau juga sedang menyelesaikan pendidikannya dan mencari pengalaman. 

Setelah pendidikanya selesai dan mendapatkan pengalaman, kemudian beliau 

memberi nama bengkel tersebut “Laksamana Jaya Technik”. Tujuan beliau 

dengan dibuka bengkel ini dikarenakan melihat kondisi perbaikan dan perawatan 

baik itu rewinding elektro motor generator, panel kontrol ataupun electrik system 

yang ada pada perusahaan dan kapal masih minim. 

CV. Laksamana Jaya Technik merupakan salah satu bengkel resmi 

perbaikan dan perawatan  baik itu rewinding elektro motor generator, panel 

kontrol ataupun electrik system yang ada di Dumai. CV. Laksamana Jaya Technik 

atau disingkat dengan CV. LJT. Nama yang diambil dari CV. Lakasamana Jaya 

teknik ini dikarenakan keberadaan bengkel tersebut berada di sastra melayu Riau 

dan juga berada di jalan laksamana, untuk Jaya Technik ini agar bengkel ini 

berharhasil di bidang teknik.  

CV. Laksamana Jaya Technik ini melayani perbaikan dan perawatan  baik 

itu rewinding elektro motor generator, panel kontrol ataupun electrik system yang 

ada pada kapal dan juga perusahaan. Seiring berjalannya waktu CV. Laksamana 

Jaya Technik sekarang berpindah tempat di Jalan Hayam Wuruk sejak tahun 2018. 
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Tujuan bengkel ini pindah dikarenakan posisi bengkel ini dekat dengan pelabuhan 

agar mudah dijangkau untuk perbiakan listrik kapal. 

 

1.2 Visi dan Misi Perusahaan 

 Dalam menjalankan usaha CV. Laksamana Jaya Technik berpedoman pada 

visi dan misi perusahaan, yaitu sebagai berikut: 

Visi  

Menjadi perusahaan yang unggul dan tanggung jawab dalam bidang Mechanikal 

& Electrical yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan di Indonesia serta 

mampu menghadapi persaingan global 

Misi 

1. Mengutamakan mutu dan pelayanan demi kepuasan pelanggan. 

2. Menjadi mitra usaha yang handal dan terpercaya. 

3. Menjadi aset 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. 

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 
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sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan 

organisasi. 

Menurut para ahli terdapat beberapa pengertian organisasi sebagai berikut: 

1. Stoner mengatakan bahwa organisasi adalah suatu pola hubungan-

hubungan yang melalui mana orang-orang di bawah pengarahan atasan 

mengejar tujuan bersama. 

2. James D. Mooney mengemukakan bahwa organisasi adalah bentuk setiap 

perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. 

3. Chester I. Bernard berpendapat bahwa organisasi adalah merupakan suatu 

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

4. 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. 

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. 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. 
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Setiap pemodal yang berada dalam anggota CV terdiri dari pemodal aktif 

dan pemodal pasif. Pemodal aktif adalah pemodal yang berperan dalam 

memberikan modal dana sekaligus ide atau tenaganya untuk kegiatan operasional 

perusahaan. Sedangkan pemodal pasif adalah pemodal yang hanya menyetorkan 

modal dana atau asetnya saja untuk perusahaan tersebut. Selanjutnya, pembagian 

keuntungan akan disepakati secara bersama-sama. 

 

Struktur Organisasi CV. Laksamana Jaya Technik Dumai 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Struktur Organisasi  CV. Laksamana Jaya Technik Dumai 

Sumber : CV. Laksamana Jaya Technik Dumai 
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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 itu rewinding 

elektro motor generator, panel kontrol ataupun electrik system yang ada di darat 

seperti perusahaan maupun yang ada di kapal-kapal laut. CV. Laksamana Jaya 

Technik berlokasi di jalan Hayam Wuruk, Kota Dumai. 

Sistem pelayanan yang diterapkan adalah perbaikan masalah kelistrikan 

pada perusahaan-perusahaan industri, pemasangan instalasi kontrol panel pada 

pabrik-pabrik atau bank swasta, perawatan sekaligus pemeliharaan motor listrik 3 

phase atau generator listrik pada perusahaan swasta maupun kapal-kapal yang 

beroperasi di laut Dumai dan rewinding atau menggulung motor listrik 3 phase 

yang terbakar atau dinilai kawat tembaga sudah tidak layak pakai. 
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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 pada (05 Juli – 05 

September 2021) di CV. Laksamana Jaya Technik adalah sebagai berikut: 

1. Rewinding motor induksi 3 fhasa dan 1 fhasa  

2. Perbaikan panel control jangkar pada kapal Samudra endah 

3. Perbaikan motor stater, gengset, generator kapal, mesin las 

4. Membuat rangkain star delta  

 

2.1.1 Laporan Kegiatan Kerja Praktek CV. Laksamana Jaya Technik. 

Laporan tugas yang telah dilaksanakan selama pelaksanaan Kerja Praktek 

di CV. Laksamana Jaya Technik  selama 2 (satu) bulan terhitung dari tanggal 05 

Juli 2021 s/d 05 September 2021. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 2.1 Jadwal Jam Kerja CV. Laksamana Jaya Technik 

No Hari Jam Kerja Istirahat 

1 Senin s/d Kamis 07:00 s/d 16:00 WIB 12:00 s/d 13:00 WIB 

2 Jum’at 07:00 s/d 16:00 WIB 11:00 s/d 13 :00 WIB 

3 Sabtu s/d Minggu Libur Libur 

Sumber: Data Olahan 2021 
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Tabel 2.2 Laporan kegiatan Kerja Praktek Minggu ke- (pertama) tanggal 05 juli s/d 11 Juli 

2021 

No Hari/Tanggal Uraian Kegiatan 

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

di CV. Laksamana jaya Technik 

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: Data Olahan 2021 

 

 Berikut tabel laporan kegiatan kerja praktek (KP) Minggu kedua, Tanggal 

12 juli s/d 18 Juli 2021: 

 

Tabel 2.3. Laporan kegiatan Kerja Praktek Minggu ke-2 (kedua) tanggal 12 juli s/d 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: Data Olahan 202 

 

Berikut tabel laporan kegiatan kerja praktek (KP) Minggu ketiga, Tanggal 

19 Juli s/d 25 Juli 2021 : 

 

Tabel 2.4 Laporan kegiatan kerja Praktek Minggu ke-3 (ketiga) tanggal 19 

juli s/d 25 juli 2021 
No Hari/Tanggal Uraian Kegiatan 

1. Senin / 19 Juli 2021 Libur Menjelang Idul Adha 
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No Hari/Tanggal Uraian Kegiatan 

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: Data Olahan 2021 

Berikut tabel laporan kegiatan kerja praktek (KP) Minggu ke empat, 

Tanggal 26 Juli s/d 01 Agustus 2021 : 

 

Tabel 2.5 Laporan kegiatan kerja Praktek Minggu ke-4 (ke empat) tanggal 26 Juli s/d 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 Perbaikan bearing pada motor induksi 3 fhasa 

6. Sabtu / 31 Juli 2021 Libur 

7 Minggu / 01 Agustus 2021 Libur 

Sumber: Data Olahan 2021 

 

Berikut tabel laporan kegiatan kerja praktek (KP) Minggu kelima, Tanggal 

02 Agustus s/d 08 Agustus 2021 : 

 

Tabel 2.6 Laporan kegiatan kerja Praktek Minggu ke-5 (kelima) tanggal 02 agustus s/d 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 BRI 

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: Data Olahan 2021 

 

Berikut tabel laporan kegiatan kerja praktek (KP) Minggu keenam, 

Tanggal 09 Agustus s/d 15 Agustus 2021  
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Tabel 2.7 Laporan kegiatan kerja Praktek Minggu ke-6 (keenam) tanggal 09 agustus s/d 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 
Perbaikan generator kapal sekaligus mengatar ke 

kapal 

5. Jum’at / 13 Agustus 2021 Menyurvei genset yang mau di pindahkan pada BNI 

6. Sabtu / 14 Agustus 2021 Libur 

7 Minggu / 15 Agustus 2021 Libur 

Sumber: Data Olahan 2021 

 

Berikut tabel laporan kegiatan kerja praktek (KP) Minggu ketujuh, 

Tanggal 16 Agustus s/d 22 Agustus 2021 : 

 

Tabel 2.8 Laporan kegiatan kerja Praktek Minggu ke-7 (ketujuh) tanggal 16 agustus s/d 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 Memperbaiki sistem ATS pada gengset 

6. Sabtu / 21 Agustus 2021 Libur 

7 Minggu / 22 Agustus 2021 Libur 

Sumber: Data Olahan 2021   

Berikut tabel laporan kegiatan kerja praktek (KP) Minggu kedelapan, 

Tanggal 23 Agustus s/d 29 Agustus 2021 : 

 

Tabel 2.9 Laporan kegiatan kerja Praktek Minggu ke-8 (kedelapan) tanggal 23 agustus s/d 

29 Agustus 2021 

No Hari/Tanggal Uraian Kegiatan 

1. Senin / 23 Agustus 2021 Memasang sistem DOL pada mesin bubut. 

2. Selasa / 24 Agustus 2021 
memasang panel diluar bengkel sekaligus membantu 

pengecatan sebuah alat kerja baru. 

3. Rabu / 25 Agustus 2021 Melakukan perawatan pada genset 150KV. 

4. Kamis / 26 Agustus 2021 
Tidak melaksanakan kerja praktek dikarenakan 

jadwal piket baru dari pihak CV. 

5. Jum’at / 27 Agustus 2021 
Tidak melaksanakan kerja apapun dikarenakan tidak 

adanya pekerjaan yang harus diselesaikan. 

6. Sabtu / 28 Agustus 2021 Libur 
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7 Minggu / 29 Agustus 2021 Libur 

Sumber: Data Olahan 2021 

 

Tabel 2.10 Laporan kegiatan kerja Praktek Minggu ke-9 (kesembilan) tanggal 30 Agustus – 

05 September 2021  

No Hari/Tanggal Uraian Kegiatan 

1. Senin / 30 Agustus 2021 
Melakukan pembersihan generator dan panel di 

kapal. 

2. Selasa / 31 Agustus 2021 Melakukan perbaikan motor listrik pada kapal cargo. 

3. Rabu / 01 September 2021 
Tidak melakukan kerja praktek karenakan tidak ada 

pekerjaan. 

4. Kamis / 02 September 2021 
Tidak melaksanakan kerja praktek dikarenakan 

jadwal piket baru dari pihak CV. 

5. Jum’at / 03 September 2021 
Melalukan brefing untuk berterima kasih telah 

membimbing kami dan pulang. 

6. Sabtu / 04 September 2021 Libur 

7 Minggu / 05 September 2021 Libur 

Sumber: Data Olahan 2021 

  

2.1.2 Uraian Kegiatan yang Dikerjakan 

Uraian Kegiatan yang dikerjakan selama pelaksanaan Kerja  Praktek (KP) 

di CV. Laksamana  Jaya  Technik  adalah 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 dan hal-

hal dasar mengenai motor dan generator. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Briefing dan perkenalan diri bersama pimpinan CV 

Sumber: data 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: data dokumentasi 2021 

 

 

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: data dokumentasi 2021 



 

12 
 

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 

elektro motor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.4. ngemall kawat tembaga 

Sumber: data dokumentasi 2021 

 

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: data dokumentasi 2021 
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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. 

 Adapun kegiatan harian yang penulis laksanakan Minggu Kedua 12 – 18 

Juli 2021yaitu sebagai berikut:  

1. Senin, 12 Juli 2021 

 Pada hari ini penulis bersama rekan mahasiswa Politeknik Negeri 

Bengkalis melanjutkan pekerjaan pemasangan kawat tembaga pada 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: data dokumentasi 2021 

 

2. Selasa, 13 Juli 2021 

Pada hari ini penulis, melanjutkan pekerjaan rewinding sambil dibimbing 

oleh Bapak Sukaldi.Penulis memberikan penomoran pada kawat dengan 
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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: data 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 ringatau 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: data dokumentasi 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9. Pemasangan mika dan proses pengikatan sambungan menggunakan 

pita 

 Sumber: data 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 
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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 menggunakan megger test.Jika tahanan telah dinilai baik 

dan sesuai dengan nilai tahanan bodi terbaik yaitu 1 kΩ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.10. Proses megger dan pemanasan kawat tembaga 

Sumber: data dokumentasi 2021 

 

5. Jum’at, 16 Juli 2021 

Pada hari ini penulis hanya melakukan pekerjaan finishingpada 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 nilai arus pertama kali saat elektro motor 

berputar dengan bantuan tang ampere. 
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Gambar 2.11. Proses pengujian elektro motor dengan bantuan genset 

Sumber: data dokumentasi 2021 

 

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. 

Adapun kegiatan harian yang penulis laksanakan Minggu Ketiga 19 – 25 

Juli 2021 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 esok 

hari 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 
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mencatat komponen-komponen yang akan diganti seperti beberapa 

kontaktor dan penggambaran ulang rangkaian star delta pada panel untuk 

mempermudah pekerjaan pemasangan nantinya. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.12. Survei ke kapal dan pengecekan komponen pada panel 

Sumber: data 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.13. Pemasangan alat dan penyambungan kembali sesuai rangkaian yang 

telah digambar. 

Sumber: data dokumentasi 2021 
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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. 

Adapun kegiatan harian yang penulis laksanakan Minggu Keempat 26 Juli – 

01 Agustus 2021 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 yang penulis gambar 

Sumber: data 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 untuk tempat peletakan komponen dan 

tempat lainnya yang dianggap diperlukan nantinya saat uji coba dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.15. Pekerjaan pengeboran pada panel 

Sumber: data 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: data 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: data dokumentasi 2021 

  

5. Jum’at, 30 Juli 2021 

Pada hari ini penulis perbaikan bearing pada motor induksi 3 fhasa, 

dimana penulis hanya menggati bearing dengan yang rusah dengan yang 

baru. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.18. Pergantian bearing 

Sumber: data dokumentasi 2021 
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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. 

Adapun kegiatan harian yang penulis laksanakan Minggu Lima  02 – 08 

Agustus 2021 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.19. Motor starter yang akan diperbaiki 

Sumber: data dokumentasi 2021 

 

2. Selasa, 3 Agustus 2021 

Pada hari ini penulis diajak untuk memperbaiki genset bank BRI yang 

tidak mau hidup.Pekerjaan ini penulis lakukan setengah hari dan setengah 



 

23 
 

hari berikutnya penulis tidak melakukan pekerjaan apapun karena tidak 

adanya pekerjaan yang harus diselesaikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.20. Perbaikan Genset milik bank BNI 

Sumber: data 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 2.21. Proses pengelasan saat pembuatan meja 

  Sumber: data dokumentasi 2021 

 

4. Kamis, 5 Agustus 2021 

Pada hari ini penulis bersama tenaga ahli membereskan seluruh peralatan 

kerja serta membersihkan CV dikarenakan masih belum adanya pekerjaan 
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yang harus dilakukan sehingga pekerjaan ini merupakan keinginan 

bersama saja agar CV dapat terlihat lebih rapi dan nyaman jika nantinya 

akan bekerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.22. Peralatan kerja yang telah disusun rapi 

Sumber: data 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.Namun 

dikarenakan pekerjaan yang tidak harus segera diselesaikan, maka 

pembimbing lapangan tidak menyuruh penulis untuk mengerjakannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.23. Kondisi AVR setelah dibuka dan gulungan kawat yang terbakar 

Sumber: data 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.  

Adapun kegiatan harian yang penulis laksanakan Minggu Keenam 09 – 15 

Agustus 2021sebagai berikut:  

1. Senin, 9 Agustus 2021 

Pada hari ini penulis belajar menggambar rangkaian pada aplikasi 

autocadyang ada pada komputer CV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.24. Hasil gambar rangkaian menggunakan autocad 

Sumber: data dokumentasi 2021 

 

2. Selasa, 10 Agustus 2021 

Pada hari ini penulis dibimbing untukmelakukan 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 phasedan perbedaan 

motor 1 phase  dengan elektro motor 3 phase. 
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Gambar 2.25. Motor 1 phase yang harus di rewinding  

Sumber: data dokumentasi 2021 

 

 

3. Rabu, 11 Agustus 2021 

Pada hari ini penulis menjemput blower ke kapal untuk melakukan 

perbaikan elektro motor pada blower kapal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.26. Blower pada kapal 

  Sumber: data dokumentasi 2021 
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4. Kamis, 12 Agustus 2021 

Pada hari ini melakukan generator kapal dimana penulis hanya melakukan 

perawatan setelah itu melakukan pengantaran ke kapal. 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.27. Perbaikan generator kapal sekaligus mengatar ke kapal  

Sumber: data dokumentasi 2021 

 

5. Jum’at, 13 Agustus 2021 

Pada hari ini penulis melakukan survei genset BNI yanga mau di 

pindahkan, sehingga penulis melalukan pengukuran untuk mengeluarkan 

genset di dalam ruangan tersebut yang akan di pindahkan ke Bank BNI 

satunya lagi 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.28. Menyurvei genset yang mau di pindahkan pada BNI 

Sumber: data dokumentasi 2021 

 

6. Sabtu, 14 Agustus 2021 

Pada hari ini penulis tidak melaksanakan kerja praktek dikarenakan jadwal 

libur dari pihak CV. 

7. Minggu, 15 Agustus 2021 
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Pada hari ini penulis tidak melaksanakan kerja praktek dikarenakan jadwal 

libur dari pihak CV. 

Adapun kegiatan harian yang penulis laksanakan Minggu Ketujuh 16 – 22 

Agustus 2021 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.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.29. Elektro motor 3 phase yang akan di rewinding 

Sumber: data dokumentasi 2021 
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5. Jum’at, 20 Agustus 2021 

Pada hari ini penulis melakukan perbaikan sistem ATS dimana sistem ini 

tidak bekerja secara otomatis, setelah penulis periksa sekiranya timer NC 

bekerja lalu penulis lansung di intruksikan untuk memindah ke NC satunya 

lagi.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.30. Perbaikan Relay ATS 

Sumber: data dokumentasi 2021 

 

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. 

Adapun kegiatan harian yang penulis laksanakan Minggu Kedelapan 23 – 

29 Agustus 2021 sebagai berikut:  

1. Senin, 23 Agustus 2021 

Pada hari ini penulis melalukan pemasangan sistem kontrol DOL pada 

mesin bubut dimana sistem kontrol di hari minggu terbakar jadi penulis 

dibawak untuk pemasangannya pada mesin di bubut di pelintung. 

 

 

 

 

 

 



 

30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.31. Pemasangan sistem DOL pada mesin bubut 

Sumber: data dokumentasi 2021 

 

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 2.32. Hasil panel dan alat kerja 

Sumber: data dokumentasi 2021 

 

3. Rabu, 25 Agustus 2021 

Pada hari ini penulis melaksanakan perwatan pada gengset 150KV, dimana 

penulis melalukan pembersihan pada generator dan panel gengset. 
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Gambar 2.33. Perawatan pada gengset 150KV 

Sumber: data dokumentasi 2021 

4. Kamis, 26 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. 

5. Jum’at, 27 Agustus 2021 

Pada hari ini penulis tidak melaksanakan kerja praktek dikarenakan jadwal 

libur dari pihak CV. 

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. 

Adapun kegiatan harian yang penulis laksanakan Minggu Kesembilan 30 

Agustus – 05 September 2021 sebagai berikut:  

1. Senin, 30 Agustus 2021 

 Pada hari ini penulis melaksanakan survei kepal polisi untuk pembersihan 

pada panel dan generator dikarenakan panel tersebut disiram pakai air, 

disini disebabkan lampu TL terbakar sehingga petugas kapal panik dan 
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langsung menyiram dengan air. Untuk pembersihan generator hanya 

menggunakan lampu bolam untuk mengeringkan generenator tersebut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.34. Generator yang akan dipanaskan 

Sumber: data dokumentasi 2021 

 

2. Selasa, 31 Agustus 2021 

Pada hari ini penulis melakukan perbaikan motor listrik pada kapal dimana 

penulis melalukan pergantian bearing dan menyambung kawat email pada 

motor yang terputus yang di kerjakan langsung didalam kapal tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.35. Generator yang akan dipanaskan 

Sumber: data dokumentasi 2021 

 

3. Rabu, 01 September 2021 

 Pada hari ini penulis tidak melakukan pekerjaan dikarenakan tidak ada nya 

elektro motor yang masuk dan tidak adanya pekerjaan yang harus segera 

diselesaikan. 
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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 melalukan breafing untuk persiapan pulang di 

karenakan magang udah selesai dan berterima kasih kepada pimpinan CV 

sudah membimbing kami dilapangan. 

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. 

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 : 

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 konslet, 

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 
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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 trafo. 

Salah satu komponen penting dari elektro motor adalah bearing. Bearing 

berguna untuk mengurangigesekan 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. 
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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/using, bola bearing (ball) yang sebagian hilang, 

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. 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 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 
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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 untuk nantinya 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. 

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.  

2.2. Target Yang Diharapkan 

Selama penulis melakukan kegiatan kerja praktek ada beberapa target yang 

penulis harapkan yaitu sebagai berikut: 

1. Dapat membantu menjalin kerja sama Politeknik Negeri Bengkalis dengan 

pihak industri yang telah memfasilitasi  kami untuk belajar 
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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 konsumen. 

4. Supaya dapat menjalin kerjasama yang baik antara politeknik bengkalis 

dengan  CV.Laksamana Jaya Tecnhik. 

5. Agar dapat membiasakan diri bekerja secara profesional. 

6. Dapat membantu dalam hal memberikan penjelasan ataupun ikut langsung 

membantu masyarakat berkaitan dengan permasalahan kelistrikan yang 

sering terjadi. 

7. Dapat menerapkan ilmu perawatan dan perbaikan dalam motor listrik dan 

lain-lainnya. 

 

2.3. Perangkat lunak atau keras yang digunakan 

Adapun perangkat lunak dan keras yang digunakan untuk melakukan 

kegiatan kerja praktek di CV. Lakasamana Jaya Technik sebagai berikut ini : 

Tabel 2.11 Perangkat Lunak dan Perangkat Keras 

Perangkat  

Lunak 

Perangkat  

Keras 

Autocad dan 

Microsoft Office 

- Tang 

- Kunci pas 

- Bor 

- Palu 

- Treker 

- Tang ampere 

- Bearing 

- Gulungan kawat 

- Obeng 

- Kunci L 

- Pahat 

- Red Insulating Vernish 

- Solder 

- Timah 

- Tali pita 

- Crane 

- Mika 

- Selongsong Bakar 

- Mesin Las 

- Isolasi 

- Test Pen 
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- Jangka sorong 

- Mikrometer Sekrup 

- Mega Ohm Meter (Megger 

Test) 

- Pengupas kawat email 

- Kawat email 

- Multimeter 

Sumber: Data Olahan 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(Software) 

Adapun perangkat lunak yang digunakan selama melaksanakan pekerjaan 

Kerja Praktek pada CV. Laksamana Jaya Technik adalah sebagai berikut: 

1. Microsoft Word 

Pengertian Microsoft Word adalah sebuah program yang merupakan 

bagian dari paket instalasi Microsoft Office, berfungsi sebagai  perangkat 

lunak pengolah kata meliputi membuat, mengedit, dan memformat 

dokumen. Pada pekerjaan ini menggunakan word untuk membuat 

administrasi pada CV. Lakasamana Jaya Techink. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Gambar 2.36 Microsoft Word 

Sumber: Dokumentasi 2021 
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2. AutoCAD 

Pengertian AutoCAD adalah program aplikasi berbasis grafis yang 

diluncurkan oleh Autodesk, yang dimaksud untuk membantu dan 

mempermudah pembuatan gambar 2D,3D atau bahkan gambar arsitektur 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.37 AutoCAD 

Sumber: Dokumentasi 2021 

 

 

2.3.2. Perangkat keras(Hardware) 

 Perangkat keras yang digunakan saat bekerja di CV. Laksamana Jaya 

Technik adalah sebagai berikut: 

1. Tang 

Berfungsi untuk mencengkram, memotong dan memutar kabel pada 

rangkaian panel yang mengontrol motor induksi 3 fasa. Dimana tang ini 

ada beberapa macam yaitu: tang kombinasi, tang potong, tang lancip, tang 

presskun dan lain-lainya. 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.38. Tang  

Sumber: Dokumentasi 2021 
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2. Kunci pas  

Untuk mengencangkan dan mengendurkan baut. Akan tetapi, Kunci Pas 

dengan rahang terbuka tidak memiliki cengkraman yang sangat kuat 

terhadap mur atau baut, sehingga lebih mudah untuk terlepas ketika 

diputar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.39. kunci pas 

Sumber: Dokumentasi 2021 

3. Bor  

Mesin Bor merupakan sebuah mesin dengan gerakan memutarkan alat 

pemotong dengan arah pemakaian mata bor hanya pada sumbu mesin 

tersebut. Mesin ini juga dapat digunakan untuk mengebor atau membuat 

lubang berbentuk bulat dan lain nya sesuai mata bor yang diinginkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.40. bor 

Sumber: Dokumentasi 2021 

 

4. Palu  

Palu digunakan untuk memukul benda kerja dimana palu ini terdapat dua 

yaitu palu besi dan palu karet. Palu besi digunakan untuk memukul benda 
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keras dan palu karet di gunakan menggunakan memukul benda yang agak 

keras agar tidak hacur.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Gambar 2.41. palu besi dan karet 

Sumber: Dokumentasi 2021 

 

5. Treaker 

Fungsi treker adalah untuk melepaskan Bearing atau gear dan lainnya, 

yang sulit dijangkau dengan kunci yang lain. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.42. treaker 

Sumber: Dokumentasi 2021 

 

6. Tang Ampere 

Tang Amper digunakan untuk mengukur besaran listrik berupa arus yang 

memiliki satuan ampere. 
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Gambar 2.43. tang ampere 

Sumber: Dokumentasi 2021 

 

7. Bearing 

Fungsi Bearing adalah menjaga agar poros ban tidak langsung bergesekan 

dengan roda, dan Bearing juga fungsi untuk mengurangi gesekan dari 

suatu putaran, sehingga membuat  putaran roda menjadi lancar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.44. bearing 

Sumber: Dokumentasi 2021 

 

8. Gulungan kawat 

Gulungan kawat adalah suatu alat yang di gunakan untuk menggukung 

atau mengemall kawat untuk motor listrikyang di gunakan.  
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Gambar 2.45. gulungan kawat 

Sumber: Dokumentasi 2021 

 

9. Obeng  

Obeng digunakan digunakan untuk memutar dan mengunci sekrup yang 

berbentuk positif atau negatif. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.46. obeng 

Sumber: Dokumentasi 2021 

 

10. Kunci L 

Kunci L disebut juga kunci inbus adalah kunci yang digunakan untuk 

melepas baut yang kepala bautñya berbentuk bulat tetapi di dalamnya 

terdapat lubang yang berbentuk segienam. 
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Gambar 2.47. Kunci L 

Sumber: Dokumentasi 2021 

  

11. Pahat  

Pahat adalah perkakas pertukangan berupa bilah besi yang tajam pada 

ujungnya untuk melubangi atau mengukir benda keras. Pahat ini 

membantu pada saat membuka Cover elektro motor yang keras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.48. Pahat 

Sumber: Dokumentasi 2021 

  

12. Red Insulating Vernish 

Red Insulating Vernish adalah cairan yang berwarna merah dan cepat 

kering yang berfungsi untuk melindungi atau memberikan tahanan yang 

bersifat isolasi. 
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Gambar 2.49. red insulating vernish 

Sumber: Dokumentasi 2021 

 

13. Solder  

Solder digunakan untuk membantu membongkar atau merakit rangkaian 

elektronika yang terdapat pada sebuah papan pcb serta digunakan juga 

untuk menyabung kawat atau kabel agar tidak mudah terlepas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 2.50. Solder 

Sumber: Dokumentasi 2021 

 

14. Timah 

Timah digunakan untuk bahan saat penyolderan rangkaian elektronika. 

Timah ini membantu dalam penyambungan ujung dan pangkal antar kawat 

pada elektro motor. 
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Gambar 2.51. Timah 

Sumber: Dokumentasi 2021 

 

15. Tali pita 

Tali pita ini digunakan untuk sebagai pengikat kawat email pada motor 

listrik dimana juga untuk menguatkan kawat email  yang longgar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.52. Tali pita 

Sumber: Dokumentasi 2021 

 

16. Crane 

Crane merupakan salah satu pengangkat dan pemindah material yang 

banyak digunakan. Crane ini digunakan untuk membantu pengangkatan 

elektro motor dengan mudah. 
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Gambar 2.53. Crean 

Sumber: Dokumentasi 2021 

 

17. Mika  

Digunakan untuk melapisi antara kawat email pada body pada alur. Kertas 

prespan ini digunakan untuk melapisi lilitan disesuaikan pada diameter 

elektro motor tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.54. Mika 

Sumber: Dokumentasi 2021 

  

18. Selengsong bakar 

Fungsi dari selongsong bakar ini adalah untuk menutupi bagian kabel 

ataupun kawat daripada alat-alat elektronik supaya lebih aman dari 
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sengatan listrik dan keliatan akan lebih rapi. Penggunaan alat ini dengan 

cara dipanasi dan lama-kelamaan akan menyusut hingga setengah dari 

ukuran semula. 

19. Mesin Las 

Mesin Las digunakan untuk menyambung besi dengan menggunakan 

elektroda sebagai bahan penyambung nya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.55. Mesin Las 

Sumber: Dokumentasi 2021 

 

20. Isolasi 

Isolasi digunakan sebagai isolator pada kabel dan kawat agar tidak akan 

terjadinya kesentrum. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.56. isolasi 

Sumber: Dokumentasi 2021 

 

21. Test pen 

Test pen digunan untuk mengidentifikasi apakah ada arus yang mengalir 

atau tidak pada rangkaian panel yang mengontrol motor induksi 3 fasa. 
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Gambar 2.57. test pen 

Sumber: Dokumentasi 2021 

 

22. Jangka sorong 

Jangka sorong adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur benda 

dengan satuan ukur yang dapat mencapai ketelitian seperseratus 

millimeter. Jangka sorong ini berfungsi untuk mengukur diameter dan juga 

mengukur besaran satuan panjang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.58. Jangka sorong 

Sumber: Dokumentasi 2021 

 

23. Mikrometer  Sekrup 

Mikrometer merupakan alat ukur yang dapat melihat dan mengukur benda 

dengan satuan ukur yang memiliki ketelitian 0.01 mm. 

Mikrometer berfungsi untuk mengukur diameter, ketebalan seperti kawat, 

lempeng baja, almunium, dan sebagainya. Kegunaan utama mikrometer 

ialah untuk mengukur besaran panjang dengan presisi lebih. 
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Gambar 2.59. mikrometer sekrup 

Sumber: Dokumentasi 2021 

 

24. Mega Ohm Meter (Megger Test) 

Mega Ohm Meter (Megger Test) merupakan salah satu alat ukur yang 

berfungsi untuk mengukur tahanan isolasi dari suatu instalasi atau untuk 

mengetahui apakah penghantar dari suatu instalasi terdapat hubung 

langsung. Megger Test ini membantu dalam pengujian tahanan isolasi 

pada elektro motor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.60. Mega Ohm Meter 

Sumber: Dokumentasi 2021 

 

25. Pengupas  kawat email 

Alat ini digunakan sebagai untuk mengupas kawat email dimana kawat 

email tersebut memiliki isolator maka dari itu ada alat pengupas kawat ini 

suapaya pekerjaan lebih mudah. 
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Gambar 2.61. Alat pengupas kabel 

Sumber: Dokumentasi 2021 

 

26. Kawat email 

Kawat ini berfungsi sebagai penghantar pada saat  menggulung motor 

listrik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.62. kawat email 

Sumber: Dokumentasi 2021 

27. Multimeter 

Multimeter adalah suatu alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur 

tiga jenis besaran listrik yaitu arus listrik, tegangan listrik, dan hambatan 

listrik. Sebutan lain untuk Multimeter adalah AVO-meter yang merupakan 

singkatan dari satuan Ampere, Volt, dan Ohm. Selain itu, Multimeter juga 

disebut dengan nama Multitester. Multimeter terbagi menjadi dua jenis 

yaitu Multimeter analog dan Multimeter digital.Perbedaan antara 

Multimeter analog dan Multimeter digital terletak pada tingkat ketelitian 

nilai pengukuran yang diperoleh. Multimeter dapat digunakan untuk 

pengukuran listrik arus searah maupun pengukuran listrik arus bolak-

balik. 
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Gambar 2.63. multimeter 

Sumber: Dokumentasi 2021 

 

2.4. Dokumen-dokumen yang dihasilkan 

Adapan Dokumen-dokumen yang dihasilkan dalam melaksanakan 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. 

 

2.5. Kendala yang dihadapi Penulis 

Dalam penyusunan laporan Kerja Praktek ini tidak mudah bagi penulis 

untuk menyelesaikan laporan, dan kendala yang sering di hadapi oleh penulis 

dalam penyusunan laporan ini adalah sulit mendapatkan buku referensi dan data-

data yang di butuhkan oleh penulis. 
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BAB III 

PERBIAKAN PADA MOTOR INDUKSI 3 FHASA 

 

3.1 Teori Singkat motor listrik 3 fhasa 

Motor Induksi 3 Fasa banyak digunakan pada industri. Motor induksi 

adalah suatu mesin listrik yang merubah energi listrik menjadi energi gerak 

dengan menggunakan gandengan medan listrik dan mempunyai slip antara medan 

stator dan medan rotor. 

 

3.2 Konstruksi Motor Induksi 3 Fasa 

Motor induksi tiga fasa memiliki dua komponen dasar yaitu stator dan 

rotor, bagian rotor dipisahkan dengan bagian stator oleh celah udara yang sempit 

(air gap) dengan jarak antara 0,4 mm sampai 4 mm. Tipe dari motor induksi tiga 

fasa berdasarkan lilitan pada rotor dibagi menjadi dua macam yaitu rotor belitan 

(wound rotor) adalah tipe motor induksi yang memiliki rotor terbuat dari lilitan 

yang sama dengan lilitan statornya dan rotor sangkar tupai (Squirrel-cage rotor) 

yaitu tipe motor induksi dimana konstruksi rotor tersusun oleh beberapa batangan 

logam yang dimasukkan melewati slot-slot yang ada pada rotor motor induksi, 

kemudian setiap  bagian disatukan oleh cincin sehingga membuat batangan logam 

terhubung singkat dengan batangan logam yang lain. 

 

  

  

 

 
Gambar 3.1. Kontruksi motor listrik 

Sumber: data internet 2021 
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Adapun bagian- bagian dari motor listrik 3 phasa yaitu sebagai berikut: 

A. Stator 

Stator merupakan bagian dari motor listrik yang statis atau tidak berputar 

dan terletak pada bagian luar. Stator terbuat dari besi bundar berlaminasi dan 

mempunyai alur-alur sebagai tempat meletakkan kumparan. Tiap kumparan 

tersebar dalam alur yang disebut belitan phasa dimana untuk motor 3 phasa, 

belitan tersebut terpisah secara listrik sebesar 120
o
. Jenis kawat kumparan yang 

digunakan terbuat dari bahan tembaga yang dilapisi dengan isolasi tipis. Berikut 

merupakan contoh gambar stator motor listrik 3 phasa. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. stator 

Sumber: data internet 2021 

 

B. Rotor 

Rotor merupakan bagian yang dapat berputar pada motor listrik. Rotor 

memiliki sebuah shaft yang terpasang pada pusat rotor dan dapat dihubungkan 

dengan beban yang akan diputar. Terdapat dua jenis rotor yaitu rotor belitan 

(wound rotor) dan rotor sangkar tupai (squirrel-cage rotor). Rotor sangkar tupai 

lebih banyak digunakan daripada rotor belitan, karena rotor sangkar tupai 

mempunyai bentuk yang lebih sederhana. Rotor tipe ini memiliki bentuk seperti 

roda gear, berbentuk tabung dan diberi beberapa slot dipermukaannya. Slot ini 

tidak dibuat lurus namun sedikit miring untuk memperhalus kerja motor dan 

membuat konduktor pada rotor. Dikedua ujung rotor dipasang cincin alumunium 

sehingga berbentuk seperti sangkar burung. Umumnya rotor jenis ini terbuat dari 



 

55 
 

alumunium atau tembaga. Berikut merupakan contoh gambar stator motor listrik 

3 phasa. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3. rotor 

Sumber: data internet 2021 

C. Terminal Box 

Terminal box merupakan stop kontak yang menyambung aliran listrik dari 

sumber ke motor listrik. Terminal box merupakan bagian yang penting dalam 

pengaturan starter motor. Starter motor terdiri dari 2 jenis yaitu starter star dan 

delta, starter star digunakan untuk tegangan tinggi dan starter delta digunakan 

untuk tegangan rendah. Pengaturan star atau delta tergantung pada informasi yang 

tertera pada nameplate motor listrik. Pada terminal box terdapat winding dengan 

format U1-V1-W1 dan W2-U2-V2. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4. terminal box 

Sumber: data internet 2021 
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D. Bearing 

Bearing merupakan komponen pada motor listrik yang berfungsi untuk 

memperhalus putaran rotor sehingga rotor lebih tahan lama untuk digunakan. 

Bearing sangat diperlukan oleh rotor karena kecepatan putaran dari rotor tidak 

stabil, dengan adanya perubahan kecepatan membuat putaran rotor menjadi kasar. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5. Bearing 

Sumber: data internet 2021 

 

E. Cover atau Body 

Cover merupakan rangka dari motor listrik yang menjadi komponen 

utama motor listrik yang berfungsi melindungi dan menahan seluruh komponen 

motor listrik bagian dalam. Cover ini terbuat dari besi tuang dan juga berfungsi 

sebagai rumah bagi komponen-komponen motor listrik lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6. Cover dan body 

Sumber: data internet 2021 
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3.3 Prinsip Kerja Motor Induksi 3 Fasa 

Motor Induksi 3 Fasa bekerja sebagai berikut. Misalkan kita memiliki 

sumber AC 3 fasa yang terhubung dengan stator pada motor. Karena stator 

terhubung dengan sumber AC maka arus dapat masuk ke stator melalui kumparan 

stator. Sekarang kita hanya melihat 1 kumparan stator saja. Sesuai hukum faraday 

bahwa apabila terdapat arus yang mengalir pada suatu kabel maka arus itu dapat 

menghasilkan fluks magnet pada kabel tersebut, dimana arahnya mengikuti kaidah 

tangan kanan. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7. Arus kabel menghasilkan fluks 

Sumber: data internet 2021 

 

Setiap fasa dalam kumparan stator akan mengalami hal yang sama karena 

setiap fasa dialiri arus, namun besarnya fluks yang dihasilkan tidak sama di setiap 

waktu. Hal ini disebabkan besarnya arus yang berbeda-beda pada tiap fasa di tiap 

waktunya. Misalkan fasa-fasa ini diberi nama a, b, dan c. Ada kalanya arus pada 

fasa a maksimum sehingga menghasilkan fluks maksimum dan arus fasa b tidak 

mencapai makismum, dan ada kalanya arus pada fasa b maksimal sehingga 

menghasilkan fluks maksimum dan arus pada fasa a tidak mencapai maksimum. 

Hal ini mengakibatkan fluks yang dibangkitkan lebih cenderung pada fasa mana 

yang mengalami kondisi arus paling tinggi. Secara tidak langsung dapat dikatakan 

bahwa medan magnet yang dibangkitkan juga ikut “berputar” seiring waktu. 

Kecepatan putaran medan magnet ini disebut kecepatan sinkron. 
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Gambar 3.8. Berputarnya medan magnet akibat 3 fasa 

Sumber: data internet 2021 

 Sekarang ditinjau kasus rotor sudah dipasang dan kumparan stator sudah 

dialiri arus. Akibat adanya fluks pada kumparan stator maka arus akan terinduksi 

pada rotor. Anggap rotor dibuat sedemikian sehingga arus dapat mengalir pada 

rotor (seperti rotor tipe squirrel cage). Akibat munculnya arus pada rotor dan 

adanya medan magnet pada stator maka rotor akan berputar mengikuti hukum 

lorentz. Hal yang menarik disini ialah kecepatan putaran rotor tidak akan pernah 

mencapai kecepatan sinkron atau lebih. Hal ini disebabkan karena apabila 

kecepatan sinkron dan rotor sama, maka tidak ada arus yang terinduksi pada rotor 

sehingga tidak ada gaya yang terjadi pada rotor sesuai dengan hukum lorentz. 

Akibat tidak adanya gaya pada rotor maka rotor jadi melambat akibat gaya-gaya 

kecil (seperti gaya gesek dengan sumbu rotor atau pengaruh udara). Namun saat 

rotor melambat kecepatan sinkron dan kecepatan rotor jadi berbeda. Akibatnya 

pada rotor akan terinduksi arus sehingga rotor mendapatkan gaya berdasarkan 

hukum lorentz. Dari gaya itulah motor dapat menambah kecepatannya kembali. 

Fenomena perbedaan kecepatan ini dikenal sebagai slip. 
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Gambar 3.9. Gaya timbul akibat hukum lorentz 

Sumber: data internet 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.10. Gaya akibat flucks pada rotor dan stator 

Sumber: data internet 2021 

 

3.4 Data Spesifikasi Perbaikan Motor induksi  

Dalam tahap ini dilakukan analisis motor induksi standart sebelum 

dilakukan perbaikan, pengumpulan data ini untuk memudahkan perbaikan  

ketika melakukan pekerjaan. Berikut adalah data spesifikasi perbaikan motor: 

Pabrikan  : indo_palm 

Daya    : 30 KW 

Tegangan  : 380 V 

Arus nominal  : 3,7 A 

Putaran nominal  : 3000 RPM 

Phase   : 3 phase 
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Frekuensi  : 50 Hz 

Kelas isolasi  : F 

Koneksi  : bintang ( Y ) 

Jumlah slot stator  : 36 alur 

Langkah alur  : (1-18)(2-17)(3-16) 

Rangkap   : 7(tujuh) 

Jumlah belitan  : 15X7=60 lilitan 

Besar kawat  :1,1 mm 

Dimana juga memindakan data gulungan lama kegambar, untuk 

memindahakan data gulungan, disini harus menghitung kawat yang ada pada 

alur, sehingga data tersebut bisa di pindahkan berupa gambar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.11. Data Bentuk gulungan Motor induksi 

Sumber: data dukumentasi 2021 

 

Menggulung  listrik 3fhasa sebenarnya sama dengan  1 fhasa, hanya saja 

dianggap 3 fhasa pertama kali hitunglah jumlah lilitan dan gulungan bantu dan  

utama . Gulungan utama lebih banyak dibandingkan dengan gulungan bantu. 

Semakin besar kawat yang digunakan  maka tegangannya juga semakin besar 

namun putarannya semakin lambat begitu pula sebaliknya. Berikut adalah jenis 

bentangan kumparan stator pada menggulung motor listrik: 

1. Kumparan Stator 

 Bentuk – bentuk belitan pada stator ada 3 macam yaitu kumparan jerat 
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(Lap Winding), kumparan terpusat (Concentric Winding) dan kumparan 

gelombang (Wave Winding). Fungsi dari ketiga jenis kumparan tersebut 

adalah sebagai berikut: 

a. Kumparan Jerat (Spiral) 

Kumparan jerat (spiral) benyak digunakan untuk motor–motor 

(generator) dengan kapasitas yang relatif besar. Umumnya 

untuk   kelas   menengah keatas, walaupun secara khusus ada 

mesin listrik dengan   kapasitas yang lebih besar, kumparan 

statornya menggunakan sistem kosentris. Bentuk kumparannya ada 

pada gambar di bawah ini : 

 

 

 

 

Gambar 3.12. Kumparan jerat 

Sumber: data internet 2021 

 

b. Kumparan Terpusat(Concentric Winding) 

Kumparan sepusat (concentric) pada umumnya sistem ini banyak 

digunakan untuk motor dan generator dengan kapasitas kecil. 

Walaupun ada juga secara khusus motor–motor dengan kapasitas 

kecil menggunakan kumparan dengan tipe spesial. Bentuk 

kumparannya ada pada gambar di bawah ini :  

 

 

 

Gambar 3.13. Kumaparan terpusat 

Sumber: data internet 2021 
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c. Kumparan Gelombang (Wave Winding) 

 Kumparan gelombang/wave winding untuk motor dengan belitan 

sistem ini banyak digunakan kapasitor besar. Bentuk gelombang pada 

gambar dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.14. Kumaparan gelombang 

Sumber: data internet 2021 

 

2. Alur 

Alur terbuat dari bahan yang sama dengan inti, dimana alur ini merupakan 

tempat meletakkan belitan (kumparan stator). Pada penelitian ini alur 

yang digunakan sebanyak 36 alur. 

 

3.5 Langkah kerja dalam menggulung motor listrik 3 fhasa 

Berikut adalah langkah-langkah dalam mengulung atau perbiakan motor 

listrik 3fhasa adalah: 

1. Bongkar semua body motor listrik. 

2. Melepaskan semua kawat pada alur stator. 

3. Mendata jumlah lilitan pada kawat dan mengukur diameter kawat. 

4. Membersihkan stator pada motor listrik. 

5. Membuat alas kawat email menggunakan kertas prespan agar tidak terjadi 

hubung singkat pada body. 

6. Mengenal kawat sesuai dengan jumlah lilitan dan jarak antar alur pada 

stator. 

7. Menutup kawat menggunakan kertas prispan guna melindungi kawat yang 

menempel pada body atau rotor agar tidak terjadi hubung singkat. 
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8. Mengikat kawat menggunkan pita agar rapi dan tidak longgar. 

9. Memberi cairan serlak pada kawat agar tahan lama, tidak berkarat dan juga 

sebagai isolasi pada kawat. 

10. Melalukan magger pada sumbu U,V,W dan X,Y,Z, setelah itu juga 

melakukan magger pada body. 

11. Melakukan percobaan pada motor induksi 3fhasa. 

 

3.6 Rewinding Motor Listrik 

Perancangan kumparan motor listrik induksi 3 phasa pada penelitian ini 

yaitu melakukan penggulungan ulang pada kumparannya dengan diameter 

tembaga yang berbeda, berikut penjelasannya. Penggulungan ulang untuk motor 

yang terbakar sudah umum dilakukan oleh sebuah industri. Penggulungan ulang 

motor yang dilakukan dengan hati-hati kadangkala dapat menghasilkan motor 

yang memiliki efisiensi yang sama dengan yang sebelumnya, penggulungan 

motor induksi sebaiknya memilih material konduktor dan jenis isolasi yang baik 

agar motor memiliki kinerja yang baik. Dalam penelitian ini dilakukan 

penggulungan ulang kumparan untuk mengetahui kinerja motor setelah digulung 

ulang (rewinding) dengan variasi berbeda dari sebelumnya. Hal yang dilakukan 

sebelum melakukan rewinding adalah memisahkan stator dan rotor, mengukur 

besar tembaga yang digunakan pada kumparan stator, dan menghitung jumlah 

lilitan sebelum digulung ulang. Variasi di titikberatkan pada kumparan untuk 

menganalisis perubahan yang terjadi. Jenis lilitan pada kumparan stator adalah 

lilitan alur tunggal dengan metode terpusat (concentric) dan kurang lebih jumlah 

lilitan sama dengan motor referensi. Setelah semuanya dirancang dengan benar 

maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian pada motor induksi, 

pengujiannya melalui dua tahap yaitu yang pertama mencari besar hambatan pada 

kumparan, lalu pengujian yang kedua yaitu mengetahui parameter kinerja 

motor. Pengukuran besar tahanan pada kumparan bertujuan untuk menghitung 

daya mekanik yang dihasilkan oleh motor induksi, dan penghitungan daya 

mekanik juga berfungsi untuk mengetahui besar torsi. Berikut penjelasan lebih 

lanjut untuk stator dengan 36 alur  



 

64 
 

3.7 Pengujian Motor Listrik Induksi 3 Phasa 

Pada pengujian ini diperoleh data-data antara lain kecepatan putaran rotor, 

arus, daya dan Pada tegangan nominal (380 V) diperoleh kecepatan putar rotor 

3000 rpm dan arus sebesar 4 Ampere dan daya mekanik sebesar 88,15 watt 

sedangkan pada motor referensi diperoleh kecepatan 1498 dan arus 1,26 ampere 

dan daya mekanik 10,57 watt. Berdasarkan data pada tabel 4.4 maka biasa 

diambil data slip, daya mekanik dan torsi motor. 

 

3.8 Perbandingan Pengujian Motor 

dianalisis terhadap motor berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, 

dapat dianalisis efisiensi motor berdasarkan pengujian yang telah dilakukan. 

Efisiensi motor merupakan perbandingan daya motor yang digunakan terhadap 

keluaran daya totalnya, faktor yang mempengaruhi efisiensi antara lain usia, 

kapasitas, kecepatan, suhu, beban, dan penggulungan ulang. Kecepatan putar 

rotor pada motor rewinding pada tegangan 380 V adalah 3000 rpm. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

Kerja Praktek (KP) merupakan salah satu kegiatan yang  wajib 

dilaksanakan oleh semua mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis, mencakup 

pengalaman kerja dan tugas lain yang sesuai dengan program keahliannya 

masing-masing, juga sebagai wadah yang bertujuan untuk menciptakan sumber 

daya manusia yang potensial dan siap pakai. 

Oleh karena itu tidak jarang bahkan hampir seluruh kampus yang ada di 

Indonesia melakukan kerja sama dengan perusahaan guna untuk menempatkan 

mahasiswanya. Setelah penulis melaksanakan Kerja Praktek di LAKSAMANA 

JAYA TECHNIK DUMAI dan membuat laporan ini, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kerja Praktek (KP) ini dilaksanakan bertujuan untuk mendapat gambaran 

tentang situasi di lapangan kerja industri guna mempersiapkan diri agar 

tidak kaku bila nanti terjun kedunia industri. 

2. Kerja Praktek (KP) ini dilaksanakan untuk menambah keterampilan 

mahasiswa dalam setiap praktek dan menerapkan teori-teori yang didapat 

langsung pada objeknya. 

3. Dengan adanya kerja praktek pada industri ini, mampu menambah 

pengalaman baru serta bisa membuat mahasiswa mampu berbaur pada 

lingkungan sekitar. 

4. Pada Kerja Praktek (KP) ini, mahasiswa dituntut mampu bekerja sama dan 

peka terhadap suatu pekerjaan yang sedang dikerjakan. 

5. Kerja Praktek (KP) adalah tahap penyesuaian yang baik bagi mahasiswa 

terhadap dunia kerja yang sebenarnya. 
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Kemudian dari pada itu, setelah penulis melaksanakan Kerja Praktek (KP) 

di LAKSAMANA JAYA TECHNIK DUMAI, penulis mendapatkan ilmu dan 

pengetahuan yang sangat bermanfaat mengenai judul yang penulis ambil, Antara 

lain : 

1. Penulis dapat mengetahui dan memahami cara rewinding motor induksi. 

2. Penulis dapat mengetahui cara meindahkan data  rewinding kegambar. 

3. Dalam setiap perbikan  harus teliti dan cermat dalam pekerjaan karena 

dapat mempengaruhi kualitas kerja. 

4. Penulis dapat mengetahui cara perbaikan genset,kontrol kapal, PHB TR, 

motor stater, mesin las dan lain-lain. 

 

4.2 Saran 

Pada kesempatan ini, ijinkanlah penulis untuk memberikan beberapa saran 

kepada pihak industri dan pihak kampus yang sekiranya dapat dijadikan sebagai 

bahan pertimbangan guna kemajuan di masa mendatang. 

 

4.2.1.   Saran Untuk Pihak Industri 

Adapun beberapa saran untuk pihak industri; 

1. Agar pihak industri menyediakan alat pengaman kerja bagi mahasiswa 

dalam melakukan pekerjaan dilapangan. 

2. Kepada pihak industri untuk dapat lebih banyak memberikan pekerjaan 

yang bermanfaat bagi mahasiswa, supaya jam kerja dapat diisi dengan 

penuh tanpa ada waktu kosong yang terbuang percuma. 

3. Pihak industri diharapkan mampu memberi fasilitas buat mahasiswa 

yang akan melaksanakan magang. 

 

4.2.2.   Saran Untuk Pihak Kampus 

 Adapun beberapa saran untuk pihak kampus; 

1. Pihak Kampus agar dapat memantau kegiatan mahasiswa yang sedang 

melaksanakan kerja praktek (KP) secara intensif sehingga segala 

kesulitan yang timbul dapat dipecahkan bersama. 



 

67 
 

2. Perlu keseriusan dari pihak kampus dalam mengkordinir mahasiswa 

yang  akan melaksanakan kerja praktek. 

3. Pihak kampus harus mempunyai hubungan luas dengan pihak industri 

sehingga mempermudah mahasiswa dalam mendapatkan tempat untuk 

melaksanakan kerja praktek (KP). 

4. Dosen jurusan benar-benar memberikan bekal kepada mahasiswa yang 

akan melaksanakan kerja praktek (KP) agar dapat menjawab seandainya 

di tanya oleh pembimbing. 

5. Tidak terlalu memberatkan mahasiswa dalam bimbingan laporan kerja 

praktek kepada dosen pembimbing dikampus. 

6. Tidak terlalu banyak memberikan tugas kepada mahasiswa yang sedang 

melaksanakan kerja praktek. 
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DAFTAR PUSTAKA 
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fasa.html?_gl=1*lbxwga*_ga*bkNqbFN4MTRGbDM4MklGNVFhY2djbEJ3c1I0Tlp 

sMFZOS0EzenpmU0NUTE83MzltcWV2NEk0b1ZJT2Z5Y3BUSw 

 https://www.academia.edu/39731472/Laporan_motor_induksi_3_fasa 

 https://id.scribd.com/document/370849972/Revisi-Perbaikan-Motor-Listrik-3-

Phase 

 https://id.scribd.com/document/370849972/Revisi-Perbaikan-Motor-Listrik-3-

Phase 

 https://www.insinyoer.com/prinsip-kerja-motor-induksi-3-fasa/ 
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https://www.academia.edu/39731472/Laporan_motor_induksi_3_fasa
https://id.scribd.com/document/370849972/Revisi-Perbaikan-Motor-Listrik-3-Phase
https://id.scribd.com/document/370849972/Revisi-Perbaikan-Motor-Listrik-3-Phase
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https://id.scribd.com/document/370849972/Revisi-Perbaikan-Motor-Listrik-3-Phase
https://www.insinyoer.com/prinsip-kerja-motor-induksi-3-fasa/
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Lampiran 1 

Daftar absensi kerja praktek 
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Lampiran 2 

Surat keterangan kerja praktek 
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Lampiran 3 

Lembar penilain kerja praktek 

 

  



 

72 
 

Lampiran 4 

Surat balasan kerja praktek 
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