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BAB 1 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Dalam era globalisasi saat ini, ilmu pengetahuan dan teknologi berperan besar 

untuk kemajuan Negara agar dapat bersaing terutama di bidang industri, manusia 

dituntut untuk mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi baik dalam 

melakukan aktifitas sehari-hari yang dilakukan dalam dunia industri maupun dalam  

kehidupan masyarakat luas. Di dalam proses produksi di dunia usaha manusia 

dituntut agar dapat menggembangkan ilmu dan teknologi .  

 Dengan diadakanya program kerja praktek ini, diharapkan kepada mahasiswa, 

masyarakat luas dan sebagainya dapat melihat langsung objek, perkembangan 

teknologi dan ilmu yang didapat dalam perusahaan untuk menambah pengalaman. 

wawasan serta ilmu kurikuler yang dilaksanakan mahasiswa selama di Politeknik 

Negeri Bengkalis. Secara umum (KP) disebut sebagai pelatihan diri untuk 

mendapatkan pengalaman di dunia usaha/industri. selama dalam proses KP 

diharapkan mahasiswa memperoleh pengetahuan praktis dan kemampuan yang 

handal yang didapatkan dari luar sekolah.  

 Oleh sebab itu di dalam KP mahasiswa dapat melatih diri sebagai tenaga kerja 

prefesional dan memiliki keterampilan keahlian dan kehandalan dalam bekerja di 

dunia industri. 

1.2 Tujuan Kerja Praktek 

kerja praktek memiliki beberapa tujuan, yang dilihat secara umum dan khusus 

sebagai berikut : 

1. Umum 

        Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa di bidang 

teknologi/kejuruan melalui keterlibatan langsung dalam berbagai kegiatan 

perusahaan atau industri yang di tetapkan. 

2. Khusus 

a. Mempelajari sesuatu yang baru untuk meningkatkan wawasan dan 

keterampilan mahasiswa. 
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b. Mampu menerapkan disiplin ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan 

c. Mampu mengatasi dan mengantisipasi berbagai permasalahan yang timbul di 

lapangan dengan menggunakan ilmu yang dimiliki. 

d. Melatih beradaptasi dengan lingkungan industri dan dunia usaha melalui 

keikutsertaan dalam disiplin kerja dan mematuhi peraturan yang telah 

ditetapkan oleh industri. 

e. Dapat memberikan sumbangan pikiran pada perusahaan atas segala sesuatu 

yang mungkin dirasa kurang. 

f. Sebagai persiapan untuk terjun langsung ke industri dan mengamati mutu di 

perusahaan. 

g. Membuat laporan kerja praktek dengan format yang benar. 

 

1.3 Manfaat Kerja Praktek 

Kerja Praktek industri bermanfaat dalam memberikan bekal terhadap 

mahasiswa tentang apa yang perlu mereka miliki nantinya kalau ingin terjun ke 

dunia industri. Mahasiswa yang sukses dalam Kerja Praktek industri lebih mudah 

beradaptasi dengan dunia kerja karena mereka diasumsikan telah memahami 

kebutuhan industri yang diharapkan dari mereka sebagai calon kerja. 

Melalui kegiatan Kerja Praktek industri maka pihak industri akan dapat 

melakukan observasi secara lebih baik terhadap calon pekerja, baik dari segi 

kemampuan kerja (keterampilan pengetahuan dan sikap) dalam waktu yang relatif 

cukup panjang yaitu selama mahasiswa melaksanakan kegiatan Kerja Praktek 

industri. 

 

1.4 Tempat dan Jadwal Kerja Praktek Kerja 

  Praktek ini dilaksanakan di  Workshop PT SKR Jaya Transport . Jadwal 

pelaksanaan kerja praktek yang diberikan oleh Politeknik Negeri Bengkalis pada 

setiap program studi adalah selama 1 (satu) bulan, yaitu dari 02 Agustus 2021 

sampai tanggal 30 agustus 2021 . Dengan menggunakan sistem kerja, masuk 

mulai pukul 07:00 WIB s/d 16:00 WIB, dari hari senin-sabtu. 
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1.5 Metode Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan atau memperoleh data yang akurat dan benar, penulis 

menggunakan metode pengumpulan data melalui berbagai cara yang diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

1. Observasi 

 Merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati langsung 

terhadap semua kegiatan yang berlangsung, baik melalui praktek di lapangan 

maupun dengan memperhatikan teknisi yang sedang bekerja. 

2. Interview 

 Merupakan metode pengumpulan data dengan tanya jawab secara langsung 

baik dengan supervisor maupun dengan teknisi yang ada diruang lingkup 

industri/perusahaan. 

3. Studi perusahaan 

 Merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca 

dan mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan proses dan cara kerja, 

juga catatan-catatan yang didapatkan dibangku kuliah. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam susunan laporan kerja praktek ini 

sebagai berikut: 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Berisikan latar belakang, tujuan dan manfaat kerja praktek, tempat dan 

jadwal kerja praktek, alasan pemilihan judul, batasan masalah, metode 

pengumpulan data, dan sistematika penulisan. 

BAB 2 GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Berisikan penggambaran umum perusahaan, visi, misi, value serta struktur 

organisasi perusahaan. 
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BAB 3 DESKRIPSI KEGIATAN SELAMA KERJA PRAKTEK 

Berisikan uraian tentang bidang pekerjaan selama kerja praktek dibidang 

maintenance atau perawatan di Workshop PT. SKR Jaya Transport  

BAB 4 PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN SISTEM PENGEREMAN 

PADA ARMADA BUS DI WORKSHOP PT SKR JAYA TRANSPORT 

Berisikan uraian singkat tentang pemeliharaan dan perawatan armada bus 

PT SKR Jaya Transport  

BAB 5 PENUTUP 

Berisikan tentang kesimpulan dan saran laporan yang dituliskan.  
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BAB 2 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Sejarah Perusahaan 

PT. SKR Jaya Transport merupakan perusahan otobus yang bergerak di bidang 

penyediaan alat transportasi dan pariwisata. Perusahaan ini didirikan dan dikelola 

oleh keluarga Alm  bapak  Syukur  pada tahun 1998 di Balah Aia VII Koto Padang 

Pariaman Sumatera Barat.  Yang diberi nama CV/PO SKR Transport. Pada tahun 

2015 perusahaan otobus SKR Transport barubah kepengurusan menjadi PT SKR 

Jaya Transport yang di pimpin oleh Bapak Fahmi Syukur anak dari Alm Syukur. 

PT. SKR Jaya Transport bergerak di bidang penyediaan alat transportasi Antar Kota 

Antar Provinsi (AKAP) yang memiliki Trayek Pariaman-Pekanbaru-Jambi. 

Dengan No SK AHU-2436676.AH.01.01.Tahun 2015. PT. SKR Jaya Transport 

memiliki 15 unit armada bus yang masih beroperasi sampai saat ini.  

Perusahaan ini memiliki Workshop untuk melakukan maintenance setiap unit 

armadanya supaya mengurangi resiko trouble saat perjalanan. PT SKR Jaya 

Transport terus berusaha  meningkatkan kualitas  layanan transportasi bus malam, 

siang dan pariwisata.  

 

2.2 Visi  dan Misi Perusahaan 

1. Visi  

Menjadi perusahaan transportasi darat antar kota antar provinsi dan wisata 

yang unggul dalam  kenyamanan dan pelayanan demi kepuasan pelanggan dan 

kesejahteraan karyawan. 

2. Misi   

a. Memberikan  pelayanan prima demi kepuasan pelanggan dengan menerapkan 

standar yang meliputi: Keamanan, Kebersihan, Kenyamanan, Ketepatan dan 

Kekeluargaan 

b. Menerapkan sistem manajemen mutu yang didukung dengan sumber daya 

manusia  yang berkualitas.  
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2.3 Struktur organisasi perusahaan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 struktur organisasi perusahaan PT. SKR Jaya Transport  

 

2.4 Ruang Lingkup Workshop PT. SKR Jaya Transport 

1. Proses kegiatan usaha Perusahaan 

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh workshop PT. SKR Jaya Transport adalah 

kegiatan  perawatan dan perbaikan yang ada di workshop itu sendiri. Dimana 

workshop tersebut akan melakukan perbaikan dan perawatan apabila ada armada 

bus yang rusak atau terjadi kerusakan di jalan. 

2. Bidang Usaha Workshop PT. SKR Jaya Transport  

Workshop PT. SKR Jaya Transport tediri dari bidang dan jasa beserta sub 

bidang pekerjaan yang ada dalam workshop adalah sebagai berikut: 

a. Mechanical dan Electrical 

b. Jasa Transportasi dan Pariwisata 

 

PIMPINAN 

MANDOR 

WORKSHOP/POOL 

AGEN 

PEMASARAN 

SOPIR DAN 

KERNET 
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BAB 3 

DESKRIPSI KEGIATAN SELAMA KERJA PRAKTEK 

 

3.1  Spesifikasi tugas yang dilaksanakan 

Tabel 3.1 :Kegiatan Pada Minggu 1 (Pertama) (02 – 07 Agustus 2021) 

No Hari / Tanggal Kegiatan Tempat Pelaksanaan 

1 
Senin/ 02 Agustus 

2021 

Registrasi mulai Kerja 

Praktek (KP) 

POOL PT. SKR JAYA 

TRANSPORT 

2 
Selasa/ 03 Agustus 

2021 

Proses pembongkaran 

ring piston pada armada 

Isuzu NHR 

Workshop Maintenance 

3 
Rabu/04 Agustus 

2021 

Pemasangan ring piston 

armada Isuzu NHR 
Workshop Maintenance 

4 
Kamis/ 05 Agustus 

2021 

Pembersihan dan 

pencucian Radiator dan 

selang-selang radiator 

Isuzu NHR 

Workshop Maintenance 

5 
Jumat/06 Agustus 

2021 

Proses penyetelan rem 

armada bus 120Ps 
Workshop Maintenance 

6 
Sabtu/07 Agustus 

2021 

Penggantian oli pada 

armada bus 120Ps 
Workshop Maintenance 
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Tabel 3.2 : Kegiatan Pada Minggu 2 (Kedua) (09 –14 Agustus 2021) 

No Hari / Tanggal Kegiatan Tempat Pelaksanaan 

1 
Senin/09 Agustus 

2021 

Proses pembongkaran 

komponen mesin armada 

bus Mitsubishi Canter 

FE71 

Workshop Maintenance 

2 
Selasa/10 Agustus 

2021 

Proses Penurunan blok 

mesin armada bus 

Mitsubishi Canter FE71 

Workshop Maintenance 

3 
Rabu/11 Agustus 

2021 

Pencucian Blok dan 

pembersihan Komponen 

mesin lainnya 

Workshop Maintenance 

4 
Kamis/12 Agustus 

2021 

Proses perakitan mesin 

armada bus Mitsubishi 

Canter FE71 

Workshop Maintenance 

5 
Jumat/13 Agustus 

2021 

Proses perakitan mesin 

armada bus Mitsubishi 

Canter FE71 

Workshop Maintenance 

6 
Sabtu/14 Agustus 

2021 

Penaikan Mesin armada 

bus Mitsubishi Canter 

FE71 

Workshop Maintenance 
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Tabel 3.3: Kegiatan pada Minggu 3 (Ketiga) (16 – 21 Agustus 2021) 

No Hari / Tanggal Kegiatan Tempat Pelaksanaan 

1 
Senin/16 Agustus 

2021 

Pemasangan kembali 

komponen-komponen 

mesin Mitsubishi Canter 

FE71 

Workshop Maintenance 

2 
Selasa/17 Agustus 

2021 

Proses menghidupkan 

mesin Mitsubishi Canter 

FE71 

Workshop Maintenance 

3 
Rabu/18 Agustus 

2021 

Perbaikan armada yang 

mengalami kerusakn di 

jalan 

Jln. Lintas Pariaman-

Tiku 

4 
Kamis/19 Agustus 

2021 

Perawata dan servis 

armada bus yang akan 

berangkat 

Workshop Maintenance 

5 
Jumat/20 Agustus 

2021 
Stand by di workshop Workshop Maintenance 

6 
Sabtu/21 Agustus 

2021 
Stand by di workshop Workshop Maintenance 
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Tabel 3.4 : Kegiatan Pada Minggu 4 (Keempat) (23 – 27 Agustus 2021) 

No Hari / Tanggal Kegiatan Tempat Pelaksanaan 

1 
Senin/23 Agustus 

2021 

Penggantian kapas rem 

Isuzu NKR 55  
Workshop Maintenance 

4 
Selasa/24 Agustus 

2021 
Pengecekan radiator Workshop Maintenance 

5 
Rabu/25 Agustus 

2021 

Penyetelan rem pada 

armada Toyota Dyna 
Workshop Maintenance 

6 
Kamis/26 Agustus 

2021 

Proses pengetokan dan 

pendompolan bodi 

armada bus FE 71 

Workshop Maintenance 

7 
Jumat/27 Agustus 

2021 

Pengantian filter udara 

dan filter minyak 

armada 100ps  

Workshop Maintenance 

8 
Sabtu/28 Agustus 

2021 

Perbaikan armada yang 

mengalami kerusakn di 

jalan 

Jln. Lintas Pariaman-

Sicincin 

9 
Senin/30 Agustus 

2021 

Registrasi selesai Kerja 

Praktek (KP) 

POOL PT. SKR JAYA 

TRANSPORT 
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3.2 Target yang Diharapkan 

Di era globalisasi ini persaingan manusia sangatlah ketat, baik di bidang 

perdagangan maupun industri. Dengan bekal keahlian dalam bidang tertentu dan 

shoftskil yang dimiliki.Adapun target yang di harapkan dari kerja praktek adalah 

sebagai berikut: 

1. Menambah kedisiplinan waktu. 

2. Dapat menambah dan memahami ilmu pengetahuan tentang motor bakar 

diesel. 

3. Mengeahui cara pemeliharaan pada motor bakar diesel. 

4. Mengenal macam- macam komponen motor bakar diesel. 

5. Mengetahui penyebab kerusakan. 

 

3.3 Perangkat Yang Digunakan 

Selama mahasiswa melaksanakan praktek kerja industri mahsiswa dituntut 

langsung dalam melaksanakan kegiatan di arean workshop. Guna untuk 

menerapkan ilmu-ilmu yang telh di bekali dari Politeknik Negeri Bengkalis dan 

sekaligus membantu pekerjaan karyawan.Dalam  hal ini mahasiswa selama 

melakukan pekerjaan di workshop di PT.SKR Jaya Transport banyak menggunakan 

peralatan pembantu untuk membantu pekerjaan yang diberikan. Diantara perangkat 

yang di gunakan sebgai berikut: 

1. Kacamata safety 

2. Sarung tangan 

3. Wearpack dan sepatu safety 

4. Kunci ring pas 

5. Kunci pukul tang 

6. Jangka sorong 

7. Tang stel 

8. Kunci L 

9. Palu 

10. Kunci pipa 

11. Alat tap dan snei ulir 
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12. Mesin gerinda tangan 

13. Mesin las 

14. Penggaris siku baja 

15. Meteran 

16. Obeng 

17. Kuas 

18. Kunci inggris 

19. Pahat 

20. Gergaji besi 

21. Dial indicator 

22. Helm 

23. Cup (topeng las) 

24. Sarung tangan las 

25. Elektroda 

26. Mata bor 

27. Kunci T 

28. Kunci shock 

29. Cairan anti karat (WD40) 

30. Dll 

 

3.4  Data-data yang diperlukan 

Untuk mendapatkan atau memperoleh datayang akurat dan benar penulis 

menggunakan metode pengumpulan data melalui berbagai cara di antaranya  

1. Observasi 

Merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati langsung 

terhadap semua kegiatan yang berlangsung baik melalui praktek dilapangan 

maupun melihat teknisi yang sedang praktek 

2. Interview 

Merupakan metode pengumpulan data dengan tanya jawab secara langsung 

baik dengan supervisor maupun kepada teknisi yang ada di 

lapangan/perusahaan. 
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3. Studi perusahaan  

Merupakan Metode pengumpulan data dengan cara membaca dan mepelajari 

literatur literatur yang berhubungan dengan proses dan cara kerja, juga 

catatan yang didapat di kampus.  

 

3.5  Dokumen Dan File Yang Didapatkan 

Selama kegiatan kerja praktek berlangsung di Workshop PT. SKR Jaya 

Transport tidak semua data-data atau dokumen maupun file yang bisa diambil, 

karena dokumen ini merupakan rahasia perusahaan dan perusahaan tidak memberi 

izin leluasa kepada mahasiswa yang ingin mengambil suatu file atau dokumen. 

 

3.6  Kendala Yang Diadapi dalam Menyelesaikn Tugas  

Adapun kendala yang dihadapi selama menyelesaikan  tugas kerja praktek 

ini,yaitu: 

1. Kurangnya pengetahuan tentang penyusunan laporan kerja praktek, yaitu dari 

segi bahasa, tata tulis, dan lampiran yang diperlukan 

2. Kurangnya pengetahuan tentang motor bakar diesel 

3. Kesulitan dalam menentukan judul laporan magang 

 

3.7  Hal-hal yang dianggap perlu 

Dalam menyelesaikan laporan kerja praktek ini ada beberapa hal yang di 

anggap perlu di antaranya adalah sebagai berikut: 

1. Mengambil data data dan dokumen yang harus dibuat pada penyusunan 

laporan KP 

2. Menyelesaikan data-data dengan judul laporan penulis buat  

3. Mengumpulkan beberapa informasi dan bahan untuk menyusun laporan dari 

buku maupun dunia internet  

4. Lembar pengesahan dari perusahaan sebagai bukti bahwa laporan kerja 

praktek telah selesai 
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BAB 4 

PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN SISTEM 

PENGEREMAN PADA ARMADA BUS DI WORKSHOP 

 PT SKR JAYA TRANSPORT 

 

4.1    Pengertian Pengereman  

Rem secara umum adalah  suatu sitem yang bekerja untuk memperlambat 

atau menghentikan perputaran. Prinsip kerja sistem rem adalah mengubah tenaga 

kinetic menjadi panas dengan cara menggesekan dua buah logam pada benda yang 

berputar sehingga putarannya akan melambat, dengn demikian laju kendaraan 

menjadi pelan atau berhenti dikarenakan adanya kerja rem. Sistem rem pada 

kendaraan merupakan  suatu komponen penting sebagai keamanan berkendara jadi 

tergantung oleh sebab itu komponen rem yang bergesekan inin hars tahan terhadap 

gesekan, tahan panan dan tidak mudah berbah bentuk pada saat bekerja dalam suhu 

tinggi.  

 

4.2    Rem Tromol(Drum Breket) 

Rem tromol merupakan salah satu tipe rem yang ada pada kendaraan 

bermotor baik itu mobil ataupun sepeda motor. Namun  umumnya pada kendaraan 

mobil, sudah menggunakan system rem hidrolik dengan memanfaatkan tekanan 

hidrolik untuk membantu  melakukan tekanan kanvas rem. 

 

Gambar 4.1 Rem tromol(drum breket) 

Sumber :www.teknisimobil.com 
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4.3 Jenis  yang digunakan armada bus PT SKR Jaya Transport  

1  Rem Tromol Tipe Two Leading  Single Action 

 

Gambar 4.2 Rem tromol tipe two leading  single action 

Sumber : www.teknik-otomotif.com 

Pada tipe two leading single action ini memiliki dua buah silinder  roda yang 

masing-masing silinder roda memiliki satu buah piston. Keuntungan pada tipe rem 

ini Ketika kendaraan maju maka saat pengereman kedua sepatu rem ini menjadi 

sepatu leading sehingga gaya pengeremannya  akan lebih besar. Sedangkan 

kerugiannya adalah saat kendaraan mundur dan dilakukan pengereman maka kedua 

kampas rem ini menjadi trailing sehingga saat mundur gaya pengereman menjadi 

kecil.  

2. Rem Tromol Tipe Two Leading Double Action 

 

Gambar 4.3 Rem tromol tipe two leading double action 

Sumber : www.teknik-otomotif.com 

Pada tipe two leading double acting ini memiliki dua buah silinde yang 

masing masing silinder rodanya memiliki dua buah piston. Pada tipe yang single 

action, karena baik pada saat mundur kedua sepatu rem tetap akan menjadi sepatu 

leading sehingga baik saat maju ataupun mundur gaya pengereman akan baik 
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3. Exhaust Brake    

 

Gambar 4.4 Exhaust brake    

Exhaust brake adalah salah satu cara melakukan pengereman yang 

memanfaatkan gas buang yang dimampatkan didalam ruang bakar sehingga 

tekanan didalam ruang bakar menjadi besar. Besarnya tekanan inilah yang nantinya 

membuat piston menjadi sedikit tertahan dalam Gerakan naik turun dan 

memperlambat putaran mesin. Cara memampatkan gas buang ini adalah dengan 

cara menutup  saluran exhaust atau saluran gas buang, sehingga sisa gas buang tetap 

berada didalam mesin. 

 

4.4.  Komponen  Pada Rem Tromol 

1. Backing Plate 

 

Gambar 4.5 Backing plate 

Backing plate adalah salah satu komponen rem tromo yang berbentuk piringan 

berbahan logam dan diletakan di bagian belakang system rem tromol. Pada 

dasarnya, kmponen ini  berfungsi sebagai pelindung untuk komponen rem tromol 

yang lainnya. Bentuk dari backing plate adalah lingkaran yang memiliki banyak 
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lubang dan memiliki banyak tonjolan. Tujuan utama banyaknya lubang dalam 

backing plate adalah untuk menyesuaikan  dengan  standar dari rem tromol. 

2. Wheel Cylinder/Silinder Master Rem  

 

Gambar 4.6 Wheel cylinder/ silinder master rem 

Wheel Sylinder menjadi komponen rem tromol yang berguna untuk mengubah 

tekanan fluida menjadi Gerakan yang mekanis. Secara umum, ada beberapa tipe 

bak master rem yang biasanya ditemuhkan atau dipakai dalam system rem 

tromol.Tipe silinder master rem yang berbentuk dual piston merupakan tipe yang 

paling popular, karena banyak dipakai untuk mendampingin tromol jenis leading 

dan juga jenis trailing. Tipe dual piston memiliki ciri yang terbaik oleh baut ke 

backing plate. 

Silinder master rem terdiri dari beberapa bagian seperti bagian wheel cylinder 

housing, bleeder nut, piston boot, spring dan piston. Apabila salah satu bagian 

silindr roda tidak bekerja dengan baik , maka akan berpengaruh terhadap kinerja 

rem tromol secara keseruhan.  
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3. Sepatu Rem Dan  Kampas Rem  

 

Gambar 4.7 Sepatu rem dan  kampas rem 

Sepatu rem  dan kampas juga menjadi komponen yang sering ditemukan dalam 

sebuah rem tromol. Brake shoe atau sepatu rem adalah tempat yang biasanya 

dipakai untuk meletakan kampas rem pada sistem rem tromol. Sementara tempat 

meletakan kampas rem di komponen rem cakram adalah brake pad. 

Sepatu rem biasanya memiliki bentuk menyerupai lingkaran yang terdiri dari 2 

buah sepatu dengan bentuk yang setengah lingkaran. Komponen ini diletakan di 

salah satu bagian rem tromol, namun sepatu rem tidak akan bersinggungan atau 

berhubungan langsung dengan tromol. 

Kampas rem adalah komponen yang diletakan langsung di bagian atas 

permukaan sepatu rem. Bahan pembuatan kampas rem adalah keramik organik 

yang bisa dirubah atau diganti ketika kondisi kampas rem sudah menipis atau jelek 

4.   Return Spring  

 

Gambar 4.8 Return spring 

Return spring adalah komponen rem tromol yang tidak kalah pentingnya, 

karena komponen ini berfungsi untuk mengembalikan posisi sepatu rem ke posisi 
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yang awal sebelum adanya tekanan dari tuas rem atau pedal. Dalam sistem kerja 

rem tromol, return spring terdiri dari 2 yaitu uper spring dan lower spring. 

Uper spring yaitu pegas atau per yang posisinya berada pada sisi atas atau 

tepatnya berada di bawah roda silinder. Fungsi utama dari uper spring adalah 

mengembalikan posisi sepatu rem ke posisi yang awalnya. 

Lower Spring yaitu pegas atau per yang letaknya berada pada sisi adjuster dan 

fungsinya sangat berbeda dengan uper spring. Lower spring berfungsi untuk 

menjaga posisi 2 buah sepatu rem tromol, supaya bisa menekan di bagian adjuster. 

5. Pin Kit / Paku kampas Rem  

 

Gambar 4.9 Pin kit / paku kampas rem 

Pin kit adalah pegas penahan supaya kampas rem tidak goyang kekiri maupun 

kekanan tujuannya supaya kampas rem posisinya tegak dan pas di kedudukannya. 

Paku kampas rem digunakan sebagai pelekat antara kampas rem dan sepatu rem. 

Cara kerjanya seperti proses pengelingan pada proses pengelingan paku keling.  

6. Brake  Adjuster/Setelan Rem 

 

Gambar 4.10 Brake  adjuster/setelan rem 

    Brake adjuster adalah salah satu komponen rem tromol yang terletak di bagian 

bawah rem tromol. Brake adjuster menjadi komponen yang terbilang penting dalam 

rem tromol. Brake adjuster berfungsi untuk menyetel celah yang muncul antara 
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kampas rem tromol dengan permukaan tromo saat adanya Gerakan dari pedal rem, 

baik itu Gerakan menekan atau penarikan tuas rem. 

7. Brake Master Sentral Rem Atas 

 

Gambar 4.11 Brake master sentral rem atas 

Brake master sentral rem atas mimiliki posisi krusial dalam sistem 

pengereman. Dikenal juga sebagai brake master cylinder, fungsi master rem adalah 

memberikan tekanan hidraulis pada sitem pengeraman. Master sentral rem atas 

memiliki bodi berbentuk slinder dengan bahan besi. Yang berguna untuk 

menampung minyak rem. 

8. Pedal rem  

 

Gambar 4.12 Pedal rem 

Pedal rem adalah komponen pada system rem yang dimanfaatkan oleh 

pengemudi untuk melakukan pengereman. Fungsi pedal rem memegang peran 

penting didalam system rem. Tinngi pedal harus dalam tinggi yang ditentukan. Jika 

terlalu tinggi, diperlukan pengemudi untuk menggerakan dari pedal gas ke pedal 

rem, yang mengakibatkan pengeremanakan terlambat. Sebaliknya jika tinngi pedal 

rem terlalu rendah, akan membuat jarak cadangan yang kurang yang akan 

mengakibatkan gaya pengereman yang tidak cukup. Pedal rem juga harus 
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mempunyai Gerakan bebas yang cukup. Tanpa Gerakan bebas ini, piston master 

silinder akan selalu terdorong keluar dimana mengakibatkan rem akan bekerja terus 

dikarenakan adanya tekanan hidrolis yang terjadi pada system rem 

9. Drum Braket / Tromol rem 

 

Gambar 4.13 Drum braket / tromol rem 

Drum brake atau tromol rem adalh komponen yang memiliki peranan sangat 

penting dalam system kerja rem tromol. Komoponen ini terbuat dari bahan baja 

tuang, sehinnga teksturnya sangatlah keras dan bentuknya menyerupai drum atau 

tabung. Drum brake memiliki fungsi utama yaitu sebagai media gesekan bersama 

rem untuk tujuan agar putaran roda akan berhenti di jalan. Komponen ini juga 

langsung terhubung dengan baut roda, sehingga tromol akan berputar mengikui 

baut roda. 

10. Pipa Minyak Rem Dan Selang Flesible  

 

Gambar 4.14 Pipa minyak rem dan selang flesible 

Pipa berfungsi untuk menyalurkan minyak rem dari master  silinder atas ke 

rem. Slang flesible menghubungkan pipa rem dan roda untuk mengimbangi 

Gerakan suspense.  
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4.5.   Pemeliharaan Dan Penyetelan Sistem Pengereman 

Pemeliharaan atau maintenance  sistem pengereman rutin dilakukan pada 

setiap armada bus PT SKR Jaya Transport  di Workshop dilakukan setelah armada 

menempuh jarak perjalan ±1500km  wajib dilakukan pemeliharan dan 

pengecekan terhadap kelayakan kendaraan yang bertujuan untuk keselamatan, 

kenyamanan saat berkedara dijalan,dan  mengurangi resiko trouble di jalan.  

1. Rem tangan / handbrake 

Melakukan pemelihara rem tangan dengan pengecekan pada tali sling rem 

tangan, apabila jarak penarikan rem tangan lebih tinggi dari setelan sebelumnya 

maka dilakukan penyetelan dengan mengencangkan mor yang ada pada ujung tali 

sling rem tangan. Putar kearah dalam secukupnya sampai rem tangan berada pada 

posisi yang pas.  

2. Rem kaki  

Rem kaki menjadi rem utama pada sistem pengereman sebuah kendaraan roda 

4 atau lebih karena berperan penting pada kendaraan. Pemeliharan yang dilakukan 

seperti, penyetelan rem, buang angin di saluran minyak rem.  

Langkah-langkah melakukan penyetelan rem.  

a. Langkah pertama mencari alat-alat yang akan di gunakan seperti kunci T10, 

dongkrak, dan obeng minus setelan rem 

b. Pasang dongkrak ban lalu naikan ban  

c. Lalu lakukan penyetelan rem dengan mementokan rem sehingga ban terkunci 

mati, lalu buka Kembali setelannya biasanya di buka 6 kali putaran mata 

setelan pada Brake  Adjuster/setelan rem 

d. Lakukan pada setelan bawah seperti Langkah tadi kita melakukan setelan atas  

e. Putar ban kearah jarum jam dan putar lagi kearah sebaliknya. Rasakan 

perbedaan pada kedua arah putaran. Apabilah sama rasa putrannya berarti 

pekerjaan penyetelan selesai 

f. Lakukan pembuangan angin seperti Langkah-langkah dibawah  
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Langkah-langkah pembuangan angin pada saluran minyak rem. 

a. Hidupkan mesin kendaraan terlebihan dahulu. Pekerjaan ini harus dilakukan 

2 orang 

b. Lalu kocok rem dengan cara injak lepas injak lepas sebanyak 5x, tahan 

pedal rem dibawah. 

c. Lalu mekanik yang dibawah membuka baut pentil angin setelah angin dan 

minyak rem keluar lalu tutup Kembali.  

d. Lakukan sampai minyak rem tidak mengeluarkan angin lagi.  

e. Tutup baut pentil minyak rem dan tambah minyak rem pada tangki minyak 

rem.  

f. Pekerjaan selesai lalu kemas-kemas alat dan tempat kita bekerja. 

 

4.6  Perawatan Dan Perbaikan 

1. Rem tromol tipe two leading  single action dan rem tromol tipe two leading 

double action. 

a. Identifikasi Masalah 

- kebocoran pada pada karet sil master rem 

-   kebocoran pada sil roda yang mengakibatkan oli gardan mengenai rem 

-   pada saat direm mobil masih tetap jalan. 

b. Perbaikan  

Pada rem tromol karet sil rem memang rentan terjadi kebocoran. Perbaikan 

rem yang mengalami masalah kebocoran pada karet sil maka dilakukan 

pengantian karet sil. Berikut tahapannya 

• Alat dan bahan 

a. Alat Kunci sok 14, kunci T10, tang catut, hamer, setang (potongan pipa 

pendek), majun (lap), pahat 

b. Bahan   : satu set kampas rem, karet rem, sil roda 

• pembongkaran: 

a.  Buka Buka baut as roda menggunakan kunci ring atau sok 14, lepaskan 

as roda 

b.  Dongkrak As srumbung gardan agar ban terangkat 
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c.  Setelah mur dilepas bersama juga lepas roda yang akn diikuti dengan 

tromol 

d.  Setelah terlepas kemudian cek kampas rem 

 

 
Gambar 4.15  Perawatan kampas rem 

• Langkah perbaikan 

a. cuci dan gosok piston beserta silinder rem memakai amplas, pengosokan  

silinder rem bebas dari karat dan proses memasukan piston tidak 

terkendala.  

b. lepaskan karet rem usang dari piston dan ganti dengan yang baru, oleskan 

sedikit minyak rem ataupun pelumas ke piston beserta karetnya  

• Langkah pemasangan 

Pasang kembali kampas rem yang sudah diservis dengan cara: 

a. Pasang kembali kampas rem ke Backing Plate 

b. Stel putaran ke posisi terendah 

c. Pasang per pengunci rem 

d. Setelah itu pasang roda kemudian pasang mur pengunci roda dan 

kencangkan 

e. Pasang pin pengunci mur roda dan juga tutup rodanya 

• Uji coba 

Dengan cara menjalankan kendaraan dengan kecepatan cukup tinggi 

kemudian injak rem dan kita amati.Kalau kurang pakem stel kembali 

remnya.Dan kalau mbuang berarti antara rem kana dan kiri tidak imbang,stel 

kembali. 
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2. Rem Tangan 

 

Gambar 4.16 Perawatan rem tangan 

Tipe pada armada bus PT SKR Jaya Transport salah satu tipe dari rem 

tromol tetapi dipasangkan antara bagian depan propeller shaft. Perawatan yang 

dilakukan untuk memperbaiki rem tangan seperti Langkah dibawah ini. 

A. Identifikasi Masalah 

- Bila di tarik pas ditanjakan mobil masih bergerak 

- saat mengemudikan mobil jalannya agak tersendat-sendat 

B. Perbaikan 

• Alat dan bahan 

a. Alat :  kunci sok 17, tang kombinasi, obeng minus, alat setelan rem, 

kunci 12 kombinasi, kunci 10, majun, pahat 

b. Bahan : satu set kampas rem tangan Canter FE 71  

• Pengecekan  

a. Pengecekan tarikan kawat sling rem tidak lancar, berikan pelumasan 

jika masih mungkin 

b. Apabila tarikan kawat melebihi spesifikasi karena kawat sling mulur, 

gantilah kawat sling beserta kelengkapannya 

• Pembongkaran 

a. buka mor baut sambungan  

b. Kemudian lepas kopel sambungan, lalu Tarik tromol yang 

dipasangkan antara bagian depan propeller shaft 
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c. perhatiakan komponen yang ada di tromol rem dan lepaskan kampas 

rem   

• Langkah pemasangan 

Pasang kembali rem tangan yang sudah diservis dengan cara: 

a. Pasang kembali kampas rem ke Backing Plate 

b. Stel putaran ke posisi terendah 

c. Pasang per pengunci rem 

d. Setelah itu pasang tromol kemudian pasang mur pengunci 

sambungan kopel as panjang  dan kencangkan 

• Uji Coba 

Dengan cara berhenti di penurunan lalu Tarik rem tangan apakah mobil 

masih bergerak atau tidak. Apa bila masih bergerak lakukan penyetelan 

sampai pas. 

 

3. Exhaust Brake 

Perawatan yang dilakukan supaya kinerja exhaust brake menjadi lebih baik 

seperti langkah dibawah ini. 

A. Identifikasi Masalah 

- Bila dihidupkan exhaust brake tidak berfungsi sedangkan lampu 

indicator hidup  

B. Perbaikan 

• Alat dan bahan 

a. Alat :  kunci sok 14, tang kombinasi, obeng minus, alat setelan rem, 

kunci 12 kombinasi, kunci 10, majun, pahat. 

b. Bahan : Karet set exhaust brake  Canter FE 71  

• Pengecekan  

a. Menghidupkan mesin terlebih dahulu lalu hidupkan exhaust brake  

b. Perhatikan pada saluran hisap exhaust brake apakah ada kebocoran atau 

tidak  

• Pembongkaran 

a. buka mor pengunci exhaust brake terlebih dahulu lalu  

b. Kemudian lepaskan pasak yang mengunci kepala exhaust brake  
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c. perhatiakan pada karet dalam exhaust brake apakah karetnya ada yang 

bocor.  

• Perbaikan 

a. Cuci dan bersihkan exhaust brake bagian luar maupun dalam pastikan 

tempat karet exhaust brake bebas dari karat yang menyebabkan 

kebocoran 

b. Pasang karet baru exhaust brake, oleskan sedikit minyak pelumas untuk 

menjaga agar tidak menimbulkan karat  

• Langkah pemasangan 

 Pasang kembali exhaust brake yang sudah diservis dengan cara: 

a. masuakan karet exhaust brake beserta per dalamnya  

b. lalu tutup kembali pasak pengunci kepala exhaust brake  

c. Pasang kembali pada tempas semula, lalu pasang selang hisap beserta 

klemnya agar tidak lepas. 

• Uji Coba 

Dengan cara menjalankan kendaraan lalu di hidupkan exhaust brakenya. 

 

4.7 Kelebihan Dan Kekurangan Rem Tromol  

1. Kelebihan  

Kelebihan yang terdapat pada rem ini adalah memiliki kampas berukuran lebar 

sehingga terlihat lebih kuat. Rem ini aman dari kotoran yang dapat menempel dari 

luar, sebab sistemnya bersifat tertutup.  Permukaan kampas yang lebar adalah 

membuat daya pengeraman yang cukup kuat dan prosesnya lembut. Meski ada 

kendaraan model lama maupun baru menggunakan rem tromol, kenyataannya rem 

ini sangat cocok dipasang di kendaraan berbobot besar seperti mobil, truk, dan bus.  

Bahkan rem ini mempunyai beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh rem 

cakram, diantaranya adalah sistem perangkatnya tertutup sehingga kotoran tidak 

mudah menempel pada rem tersebut. Pemilik kendaraan tidak perlu terlalu sering 

membersihkannya, berbeda dengan rem jenis cakram yang menggunakan sistem 

terbuka dan kotoran mudah menempel. Rem ini juga mempunyai kelebihan dalam 
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ongkos produksinya yang terbilang jauh lebih murah. Hal inilah yang menyebabkan 

sebagian orang memilih kendaraan dengan menggunakan rem ini 

2. Kekurangan  

Kekurangan dari rem tromol ini adalah bagian kampas yang tidak seluruhnya 

menempel. Sehingga pada saat pengereman, rem tromol hanya bisa mencapai 70%. 

Hal ini karena antara kampas bagian atas dan bawah masih terdapat celah. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

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

sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Selama melaksanakan Kerja Praktek(KP) di workshop milik perusahaan 

otobus PT. SKR Jaya Transport Padang Pariaman. Banyak Pengalaman dan 

ilmu yang bisa diambil  dalam Kerja Praktek(KP). Dan dapat menyelesaikan 

laporan dengan judul “Pemeliharaan Dan Perawatan Sistem Pengereman 

Pada Armada Bus Di Workshop PT SKR Jaya Transport”.   

2. Proses Overhoul dan Maintenance pada rem setiap unit ini  meliputi 

pembongkaran, mengganti serta pemasangan, dan pengujian.  

5.2 Saran  

Sebelum melaksanakan Kerja Praktek(KP) di workshop milik perusahaan otobus 

PT. SKR Jaya Transport Padang Pariaman. Banyak mengalami kendala dalam 

Kerja Praktek(KP) yang mana ada kekurangan dengan pembelajaran di kampus  

Politeknik Negeri Bengkalis  di dalam kerja praktek. Untuk kedepannya yang akan 

melaksanakan kerja praktek di sebuah workshop  harus mendalami pembelajaran 

khususnya mata kuliah perawatan mekanik, motor bakar diesel dan motor bakar 

bensin dan juga mata kuliah sistem pendingin dan kalor yang berkaitan dengan 

sistem pendingin pada sebuah mesin ataupun kendaraan.  
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LAMPIRAN 

 

1. Surat Keterangan Kerja Praktek (KP) 

 

 



2. Laporan Kegiatan Harian Kerja Praktek (KP) 

HARI           : Kamis 

TANGGAL : 12 Agustus 2021 

No URAIAN KEGIATAN PEMBERI 

TUGAS 

PARAF 

1 Proses perakitan mesin Mitsubishi Canter 

FE 71 

Pembimbing lapangan  

 Catatan pembimbing Industri   

 

No  GAMBAR KERJA KETERANGAN 

1 

 

Proses perakitan 

komponen mesin yang 

akan di letakan ke 

kedudukan mesin 

 

HARI           : Sabtu 

TANGGAL : 14 Agustus 2021 

No URAIAN KEGIATAN PEMBERI 

TUGAS 

PARAF 

1 Proses penaikan mesin Mitsubishi Canter 

FE 71 

Pembimbing lapangan  

 Catatan pembimbing Industri   

 

No  GAMBAR KERJA KETERANGAN 

1 

 

Proses penaikan mesin 

yang akan diletakan ke 

kedudukan mesin 

 

 



HARI           : Kamis 

TANGGAL : 19 Agustus 2021 

No URAIAN KEGIATAN PEMBERI 

TUGAS 

PARAF 

1 Proses pengecekan kondisi kampus ram Pembimbing lapangan  

 Catatan pembimbing Industri   

 

No  GAMBAR KERJA KETERANGAN 

1 

 

Menganti sil yang using 

pada kampas rem dan 

melakukan pembersihan 

perawatan ram 

 

HARI           : Sabtu 

TANGGAL : 25 Agustus 2021 

No URAIAN KEGIATAN PEMBERI 

TUGAS 

PARAF 

1 Proses penyetelan rem pada armada 

Toyota Dyna 115ps 

Pembimbing lapangan  

 Catatan pembimbing Industri   

 

No  GAMBAR KERJA KETERANGAN 

1 

 

Proses penaikan mesin 

yang akan diletakan ke 

kedudukan mesin 

 

 

 



HARI           : Sabtu 

TANGGAL : 28 Agustus 2021 

No URAIAN KEGIATAN PEMBERI 

TUGAS 

PARAF 

1 Perbaikan armada yang rusak dijalan  Pembimbing lapangan  
 Catatan pembimbing Industri   

 

No  GAMBAR KERJA KETERANGAN 

1 

 

Perbaikan  armada 

yangrusak di Jl. Lintas 

Pariaman – Sicincin 

Mengalami bocor sil roda 

belakang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Penilaian Dari Perusahaan Kerja Praktek 
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