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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Praktek Industri

Perkembangan teknologi yang semakin canggih khususnya dibidang 

otomotif, diharapkan adanya sumber daya manusia yang mampu menjalankan dan 

menciptakan hal – hal yang bermanfaat bagi manusia dibidang otomotif. Di 

lingkungan kampus mahasiswa belum mengetahui perkembangan teknologi secara 

detail. Oleh karena itu, mahasiswa membutuhkan teori dan praktek dalam bidang 

otomotif. Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa 

Program Pendidikan Teknik Mesin Jurusan Pendidikan Teknik dan Kejuruan 

Universitas Sebelas Maret Surakarta, maka mahasiswa diwajibkan menempuh 

mata kuliah Praktek Industri yang berbobot 2 SKS. Hal ini dimaksudkan agar 

mahasiswa dapat menerapkan bekal yang diperoleh dibangku perkuliahan ke 

dalam dunia kerja, sehingga mahasiswa lebih mengetahui permasalahan yang 

berhubungan dengan mesin khususnya bidang otomotif.

Hal inilah yang mendasari mahasiswa untuk melaksanakan Praktek 

Industri. Dengan melaksanakan Praktek Industri berarti menyelaraskan 

pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki mahasiswa sesuai perkembangan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi. Tempat Praktek Industri disesuaikan dengan jurusan 

yang ditempuh oleh mahasiswa. Berdasarkan pertimbangan tersebut, di mana 

program studi yang ditempuh oleh penulis adalah Pendidikan Teknik Mesin 

Konsentrasi Otomotif, maka penulis memilih Bengkel Pelet Kraton sebagai 

tempat pelaksanaan Praktek Industri. Bengkel ini bergerak dibidang layanan jasa 

servis kendaraan roda empat.

B. Tujuan Praktek Industri

Adapun tujuan dari praktek industri adalah:

1. Tujuan Umum

a. Untuk memperoleh ilmu pengetahuan, keterampilan, menggali     

informasi dan teknologi dalam upaya mengembangkan kualitas 

sumber daya manusia.
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b. Meningkatkan kualitas lulusan Program Pendidikan Teknik Mesin 

yang terampil dan handal serta dinamis.

2. Tujuan Khusus

a. Mahasiswa dapat mengetahui dan merasakan situasi dunia kerja 

khususnya perbengkelan roda empat dengan ikut terjun langsung 

dalam praktek.

b. Mahasiswa dapat meningkatkan pengetahuan tentang sistem motor 

starter.

c. Mahasiswa dapat membongkar dan memasang starter.

d. Mahasiswa dapat memperbaiki kerusakan – kerusakan yang terjadi 

pada motor starter.

e. Untuk memenuhi mata kuliah Praktek Industri.

C. Manfaat Praktek Industri

Adapun manfaat praktek industri adalah:

1. Bagi Mahasiswa

a. Menambah ilmu pengetahuan dan terjun langsung ke lapangan 

pekerjaan.

b. Mengetahui sistem kerja dan peraturan di perusahaan.

c. Menambah pengetahuan serta keterampilan dalam memperbaiki 

dan merawat kedaraan bagi yang mengambil konsentrasi otomotif.

d. Mengetahui seluk beluk dan menejemen bengkel.

2. Bagi Perusahaan

a. Adanya hubungan yang serasi antara dunia perbengkelan dengan 

dunia pendidikan sehingga ada hubungan timbal balik antara 

keduanya.

b. Secara tidak langsung perusahaan/bengkel mendapakan promosi.

D. Tempat dan Waktu Pelaksanaan Praktek Industri

Praktek industri dilaksanakan di Bengkel Pelet Kraton Jl. Kebangkitan 

Nasional No 11 Surakarta. Praktek Industri dilaksanakan selama satu bulan, mulai 
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dari Tanggal 21 Januari s/d 21 Februari 2008. Dalam pelaksanaan Praktek Industri 

kami terdiri dari tiga mahasiswa antara lain:

No Nama NIM PROGRAM

1. Denny Setya Nugroho K 2505010 PTM

2. Mardiyanto K 2505019 PTM

3. Ndaru Adi Saputro K 2505025 PTM

E. Dasar pemilihan Praktek Industri

Sesuai dengan program studi yang penulis tempuh yaitu Pendidikan Teknik 

Mesin Konsentrasi Otomotif, maka dasar pemilihan tempat Praktek Industri 

adalah:

1. Bengkel Pelet Kraton adalah bengkel yang melayani jasa servis kendaraan 

roda empat dan jasa-jasa lain yang sesuai dengan bidang studi yang 

penulis tempuh.

2. Bengkel tersebut memberikan kesempatan kepada penulis untuk 

menangani job secara langsung dengan arahan dari mekanik.

3. Untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dibidang otomotif.

Dengan dasar-dasar tersebut di atas maka penulis memilih Bengkel Pelet Kraton 

sebagai tempat Praktek Industri.

F. Sasaran kegiatan Praktek Industri

Sasaran yang ingin dicapai selama pelaksanaan Praktek Industri adalah:

1. Mahasiswa dapat menerapkan ilmu yang didapatkan selama perkuliahan.

2. Mahasiswa mengetahui struktur organisasi Bengkel Pelet Kraton Surakarta 

termasuk menejemen dan sistem kerja.

3. Mahasiswa mengetahui proses kerja di Bengkel Pelet Kraton.

4. Mahasiswa mengetahui macam-macam kerusakan pada mobil dan cara 

perbaikannya.
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G. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam menyusun laporan Praktek Industri ini adalah:

1. Metode Praktek

Metode praktek adalah metode pengumpulan data dengan jalan melaksanakan 

praktek  kerja di bengkel.

2. Metode Interview

Metode interview adalah metode pengumpulan data dengan jalan melakukan 

komunikasi dan tanya jawab secara langsung dengan personil atau mekanik 

bengkel.

3. Metode Literatur

Metode literatur adalah metode pengumpulan data dengan jalan mencari 

informasi dari buku-buku dan internet.

H. Pembatasan Masalah

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan mempertegas arah laporan

Praktek Industri ini maka penulis memberikan batasan mengenai pemeriksaan dan 

perbaikan Starter pada Toyota Kijang.

1. Identifikasi kerusakan pada motor starter.

2. Pemeriksaan armature coil

3. Pemeriksaan magnetic switch

4. Pengetesan kemampuan kerja motor starter
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BAB II

TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat Perusahaan

Berdirinya Bengkel Pelet Kraton diawali dengan hobi Bapak Jarwadi 

dalam memodifikasi mesin kendaraan roda empat ( mobil ). Hobi ini telah dijalani  

selama bertahun-tahun sehingga menimbulkan ide untuk mengembangkannya , 

disamping sebagai mata pencahariannya.

Ide pendirian bengkel didukung oleh oleh keluarga dan rekannya, sehingga 

berdirilah bengkel yang berada di Jl. Kebangkitan Nasional No. 11 Surakarta, 

dengan nama Bengkel Pelet Kraton. Bengkel Pelet Kraton berdiri sekitar delapan 

tahun yang lalu yaitu Tahun 2000. Mengenai tanggal dan bulan Bapak Jarwadi 

kurang begitu memperhatikan. Bengkel Pelet Kraton merupakan bengkel milik 

perseorangan yang dipimpin oleh Bapak Jarwadi.

Mengenai sejarah nama bengkel, Bapak Jarwadi terinspirasi oleh Kota 

Surakarta yang memiliki Kraton Kasunanan dan Mangkunegaran. Sehingga Bapak 

Jarwadi mengambil nama belakang bengkel menggunakan Kraton sedangkan 

untuk nama depannya didapat bahwa seseorang itu dipercaya dari perkataan yang 

terucap dari lidah (dalam istilah jawa Pelet). Oleh karena itu, bengkel diberi nama 

Bengkel Pelet Kraton.

Bengkel Pelet Kraton yang bergerak dibidang otomotif melayani jasa sevis 

tune up, turun mesin, modifikasi mobil balap dan  servis ringan lainnya. Selain 

melayani jasa servis, Bengkel Pelet Kraton memilki kegiatan  yang berupa balap 

mobil khususnya drag race. Bengkel Pelet Kraton memiliki karyawan yang 

bekerja mulai pukul 09.00 sampai 16.00. Bengkel ini buka setiap hari , kecuali 

hari libur. Mengenai fasilitas peralatan yang dimiliki oleh bengkel tersebut yaitu 

kunci full set, kompresor, bor, trucker, dongkrak, dan lainnya. 

Mengenai lokasi Bengkel Pelet Kraton terletak di Jl. Kebangkitan 

Nasional No 11 Surakarta, lihat denah lokasi bengkel di bawah ini :
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Jl. Slamet Riyadi

Jl. Kebangkitan Nasional

U

Gambar 1. Denah Lokasi Bengkel Pelet Kraton

B. Struktur Organisasi Perusahaan

Adapun struktur organisasi Bengkel Pelet Kraton sebagai berikut:

Gambar 2. Struktur Organisasi

Stadion 
Sriwedari

Kios Buku Sriwedari

Graha 
Wisata

Bengkel 
Pelet 

Kraton

Pimpinan

Peralatan

MekanikKasir Service 
advisor

Sami 
Luwes
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Adapun tugas dari masing-masing personel dalam struktur organisasi 

tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan

Pimpinan bertugas mengawasi jalannya bengkel dan bertanggung jawab 

atas berlangsungnya kegiatan di bengkel.

2. Mekanik

Mekanik bertugas melakukan servise terhadap kendaraan- kendaraan yang 

masuk dan melaporkan trouble shooting yang terjadi.

3. Kasir

Kasir bertugas untuk mencatat masuknya uang dari jasa layanan servise.

4. Service advisor

Service Advisor bertugas melayani customer yang akan melakukan servis 

atau ingin memperoleh informasi mengenai kendaraan.

C. Tata Tertib Bengkel

Hari kerja efektif yang berlaku di Bengkel Pelet Kraton adalah enam hari 

kerja dalam seminggu. Pengecualian dari jam kerja tersebut apabila terjadi hal-hal 

yang tidak diinginkan seperti hari libur dan tambahan jam kerja yang 

diperhitungkan lembur. Adapun tata tertib dari Bengkel Pelet Kraton adalah 

sebagai berikut:

1. Setiap hari masuk pukul 09.00 s/d 16.00 dan istirahat pukul 12.00 s/d 

13.00 WIB.

2. Setiap hari ju’mat karyawan masuk pukul 09.00 s/d 14.00 dan waktu 

istirahat pukul 11.00 s/d 13.00 WIB.

3. Rahasia bengkel wajib dipelihara dan dipegang teguh dalam arti kata yang 

seluas-luasnya terhadap siapapun, mengenai segala hal yang diketahui dan 

dirahasiakan.

4. Karyawan diwajibkan berdoa sebelum dan sesudah bekerja.

5. Saat bekerja supaya memperhatikan keselamatan kerja dan berhati-hati 

dalam melakukan pekerjaan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak 

diinginkan.

6. Kekeluargaan merupakan kunci kebersamaan.
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D. Proses Work Order

Gambar 3. Proses Work Order

Uraian pemberian jalannya work order dari servise advisor sampai 

mekanik adalah sebagai berikut:

1. Customer datang masuk bengkel diterima oleh service advisor.

2. service advisor melaporkan ke mekanik memberitahukan kepada 

konsumen mengenai kerusakan pada kendaraan.

3. Apabila ada penggantian komponen, mekanik menanyakan kepada 

konsumen.

4. Setelah kendaraan diperbaiki oleh mekanik, kendaraan dicek untuk 

menguji kelayakan dari servis.

5. Setelah  kendaraan dicek dan sudah tidak ada lagi  kerusakan maka 

selanjutnya diserahkan pada kasir untuk membayar biaya servis.

6. Setelah pembayaran selesai maka kendaraan tersebut dibawa keluar area 

bengkel.

Service Advisor

Kasir

Customer 
Keluar

MekanikCustomer Datang

Finishing Pengetesan 



9

BAB III

KAJIAN TEORI

A.  Pengertian Sistem Starter

Sistem starter adalah bagian dari sistem pada kendaraan untuk 

memberikan putaran awal bagi engine agar dapat menjalankan siklus kerjanya. 

Dengan memutar fly wheel, engine mendapat putaran awal dan selanjutnya dapat 

bekerja memberikan putaran dengan sendirinya melalui siklus pembakaran pada 

ruang bakar.

B.  Fungsi Motor Starter

Mesin kendaraan tidak dapat hidup dengan sendirinya tanpa adanya alat 

penggerak tenaga dari luar sebagai penggerak awal terjadinya proses pada motor 

bakar. Sistem stater pada motor bakar dipasangkan berfungsi sebagai penggerak 

awal sehingga mesin dapat melakukan proses pembakaran didalam ruang bakar. 

Motor stater sebagai penggerak mula harus dapat mengatasi tahanam-tahanan 

motor misalnya :

- Tekanan kompresi

- Gesekan pada semua bagian yang bergerak

- Hambatan dari minyak pelumas , sewaktu masih dingin kekentalannya.

C.  Komponen Motor Starter 

Motor stater terdiri dari beberapa komponen meliputi :

a. Yoke core dan Pole core

     Berfungsi sebagai tempat mengikat pole core yang dibuat dari besi/ 

logam bebrbentuk silinder dan sekaligus merupakan rumah armature.   

Sedangkan pole core berfungsi sebagai penopang field coil dan merupakan 

medan magnet yang ditimbulkan oleh field coil.  Pada umumnya setiap 

stater mempunyai 4 buah pole core yang diikatkan pada yoke dengan di 

sekrup.
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b. Field Coil

Berfungsi untuk membangkitkan medan magnet pada stater.  Field 

coil disambungkan secara seri dengan armature coil, agar arus yang 

melewati field coil juga mengalir ke armature coil.

Gambar 4. Field Coil

c. Armature dan Shaft

Tersusun dari armature core, armature shaft, komutator, armature coil 

dan bagian lainnya.  Pada armature coil ini akan dapat mengubah energi 

listrik menjadi magnet dan diubah menjadi energi gerak putar pada poros 

armature.

Gambar 5. Armature

d. Gigi Pinion dan Over Running Clutch

Berfungsi sebagai penghubung putaran poros armature dengan gigi fly 

wheel sehingga putran armature shaft dapat dipndahkan ke poros engkol 

sehingga mesin dapat melakukan langkah kerja .



Gambar 6. Gigi Pinion dan Over Running Clutch

Over running clutch

yang berlebihan pada motor stater. Karen

akan melebihi putaran motor stater . 

e. Drive lever

Berfungsi untuk mendorong gigi pinion kearah 

dapat berkaitan dan

f .Sikat-sikat

Motor stater biasanya dilengakpi dengan 4 buah sikat , dua buah di 

ikatkan pada pemegang yang diisulator dan disambungkan dengan 

armature coil melalui comu

pemegang yang dihubungkan dengan masa bodi  motor stater.   

g. Magnetic Switch

Magnetic switch

untuk menghubungkan dan memutuskan arus dari baterai ke motor stater

dengan kemagnetan. 

magnet,plunger, pegas pengembali, kontak plat dan terminal .
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Gambar 6. Gigi Pinion dan Over Running Clutch

unning clutch berfungsi untuk mencegah terjadinya putaran 

yang berlebihan pada motor stater. Karena putaran mesin setelah hidup 

melebihi putaran motor stater . 

Berfungsi untuk mendorong gigi pinion kearah gigi fly wheel

dan juga menarik gigi pinion untuk terlepas dari fly wheell.

Gambar 7. Drive Lever

Motor stater biasanya dilengakpi dengan 4 buah sikat , dua buah di 

ikatkan pada pemegang yang diisulator dan disambungkan dengan 

melalui comutator . Sedangkan yang dua sikat diikat pada 

pemegang yang dihubungkan dengan masa bodi  motor stater.   

Magnetic Switch

Magnetic switch merupakan komponen motor stater yang berfungsi 

untuk menghubungkan dan memutuskan arus dari baterai ke motor stater

dengan kemagnetan. Magnetic switch terdiri dari solenoid, inti 

, pegas pengembali, kontak plat dan terminal .

berfungsi untuk mencegah terjadinya putaran 

n mesin setelah hidup 

fly wheel agar       

dari fly wheell.

Motor stater biasanya dilengakpi dengan 4 buah sikat , dua buah di 

ikatkan pada pemegang yang diisulator dan disambungkan dengan 

tator . Sedangkan yang dua sikat diikat pada 

merupakan komponen motor stater yang berfungsi 

untuk menghubungkan dan memutuskan arus dari baterai ke motor stater

terdiri dari solenoid, inti 
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Gambar 8. Magnetic Switch

Selenoid terdiri dari dua kumparan yaitu, kumparan yang berfungsi 

sebagai penarik (pull in coil) dan kumparan yang berfungsi sebagai 

penahan (hold in coil).  Dan kedua kumparan ini akan menggerakkan 

plunger sehingga kontak plat akan menghubungkan antara terminal 30 

dengan terminal C, serta menarik drive lever sehingga menghubungkan 

gigi pinion dengan fly whell.  Pada solenoid terdapat 3 terminal, meliputi 

terminal 50, terminal 30, dan terminal C.

D. Prinsip Kerja Starter 

Gamabar 9. Rngkaian Motor Starter
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Cara Kerja Motor Stater

1) Pada saat kunci kontak posisi On / ST.

Maka arus baterai mengalir melalui hold in coil ke massa, dan dilain pihak 

pull in coil, field coil dan ke massa melalui armature.  Pada saat ini hold dan pull 

in coil membentuk gaya magnet dengan arah yang sama, dikarenakan arah arus 

yang mengalir pada kedua kumparan tersebut sama.

Dari kejadian ini kontak plat (plunger) akan bergerak ke arah menutup 

main switch sehingga drive lever bergeraek menggeser stater clutch (gigi pinion) 

ke arah posisi berkaitan dengan ring gear (fly whell).

Baterai    Terminal 50    Hold in coil    Massa

Baterai    Terminal 50    Pull in coil     Field coil    Armature 

  Massa

2) Pada saat giigi pinion berkaitan penuh (terminal 30 dan terminal C 

berhubungan)

Pada saat solenoid timbul gaya magnet dan plunger bergerak sehingga 

kontak plat menghubungkan terminal 30 dengan terminal C motor stater maka 

terjadi aliran arus sebagai berikut: 

baterai  terminal 30  solenoid  kontak plat  terminal C motor 

stater

  Pada kumparan pull in coil kemagnetannya hilang karena massa pull in 

coil dirangkai dengan terminal C motor stater, sehingga pada kumparan pull in 

coil tidak terjadi beda potensial sehingga pull in coil tidak bekerja, sedang pada 

hold in coil masih terjadi kemagnetan yang berfungsi untuk mempertahankan 

posisi plunger untuk tetap menahan kontak plat berhubungan dengan terminal C 

dengan terminal 30, sehingga motor stater tetap mendapat arus dan terjadinya 

putaran pada motor stater.

3) Pada saat stater switch Off

Sesudah stater switch ke posisi off ,dan main switch dalam keadaan belum 

membuka ,maka aliran arusnya sebagai berikut

Baterai  teminal 30  main switch  terminal C Field  

armature    massa
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Oleh Karena stater switch OFF maka pull in coil dan hold in coil tidak 

mendapat arus dari terminal 50 melainkan dar terminal C , sehingga aliran arus 

menjadi:

Baterai  terminal 30  main switch  teminal C  Pull in coil 

Hold in coil  massa

Karena arus pull in coil dan hold in coil berlawanan maka gaya magnet 

yang dihasilkan juga berlawanan maka arah gaya magnet yang dihasilkan juga 

berlawanan seshingga keduanya saling menghapuskan , hal ini mengakibatkan 

kekuatan pegas pengembali dapat mengembalikan kontak plat keposisi 

semula.dengan demikian drive lever menarik stater clutch dan gigi pinion terlepas 

dari perkaitan fly whell.
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BAB IV

PELAKSANAAN PRAKTEK INDUSTRI

A. Identifikasi dan Gangguan Pada Sistem  Stater

1. Pada saat kunci kontak diputar keposisi STAR motor stater tidak bekerja, gigi 

pinion tidak bergerak keluar dan motor stater tidak bekerja. Gangguan 

semacam ini biasanya terdapat pada kelistrikan yang berhubungan dengan 

terminal 50 atau pada motor stater.

2. Kunci kontak diputar posisi STAR, menyebabkan gigi pinion bergerak     

keluar dengan suara “KLIK”,tetapi motor stater tetap diam atau tidak bergerak.

Permaslahan seperti ini biasanya terdapat pada motor stater mesin itu sendiri

atau sampai pada system kelistrikan sampai keterminal 30 .

3. Bila kunci kontak diputar keposisi STAR, gigi pinion akan bergerak keluar

masuk berulang – ulang .Maslah ini biasanya disebabkan tegangan pada

terminal 50 tidak cukup , atau kerusakan pada motor stater .

4. Motor starter terus bekerja meskipun kunci kontak telah dkembalikan ke posisi 

OFF dari START . Masalah ini biasnya sumbernya terdapat  pada kunci kontak 

atau relay stater.

Lakukan tes pada 
kendaraan

Periksa tegangan 
terminal baterai

Periksa tegangan 
terminal  50

Periksa sirkuit kunci 
kontak dan perbaiki atau 
ganti bagian-bagian yang 

rusak

Lakukan pengisian atau 
ganti baterai

Test kemampuan motor 
stater

Perbaiki motor stater
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B. Membongkar dan Memperbaiki Motor Stater 

Langkah pembongkaran dan perbaikan  pada motor stater dapat dilakukan 

dengan mulai membuka bagian berikut :

1. Lepaskan terminal C magnetic switch

Gambar 10. Melepas Magnetic Switch

2. Lepaskan magnetic switch dan plunger dengan drive lever. 

Gambar 11. Melepas Magnetic Switch dan plunger dengan drive lever

  3. Lepaskan end frame

 Lepaskan sekrup dan bearing cover

 Dengan menggunakan feeler gauge , periksa celah dorong armature

shaft antara lock plate dengan end frame.

 Lepaskan brush dan brush holder dengan tang lancip. 

 Celah dorong : 0,05 -0,06 mm . 

 Pastikan pengukuran ini kembali setelah selesai merakit
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. 

Gambar 12. Melepas end frame

4. Lepaskan armature shaft beserta over running clutch dari drive housing

dan yoke.

5. Lepaskan stater clut

 Dengan menggunakan obeng , lepaskan snap ring.

 Lepaskan stop collar dari armature

.

Gambar 13. Bagiam-bagian Motor Starter

C. Pemeriksaan Armature Coil 

 Ground tes ( pengetesan hubungan kemasa / bodi )

Dengan mengunakan alat pengetes armature atau circuit breker tester, 

periksa komutator dan inti coil armature .jika ada hubungan dengan massa bodi 

harus diganti.
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Gambar 14. Ground tes

 Pemegang sikat

Periksa isolator antara pemegang sikat negative (-) dan positif (+). 

Pemegang sikat harus diperbaiki atau diganti jika ada hubungan.

       

Gambar 15. Pemeriksaan Pemegang Sikat

 Sikat

Ukur panjang sikat dang anti jika dibawah lmit.

Panjang sikat STD  : 13,5 mm

                       Limit :  9 mm

                               

Gambar 16. Pemeriksaan Panjang Sikat 
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 Pengetesan hubungan singkat 

Letakan armature diatas tester ( glower) lalu letakan mata gergaji pada 

inti armature sementara armature di putar .Jika mata gergaji tertarik atau 

bergetar , berarti ada hubungan singkat .

                   

Gambar 17. Pemeriksaan hubungan singkat

 Kumparan Armature

 Pengetesan sirkuit terbuka 

Dengan menggunakan alat pengetes armature atau circuit tester ,periksa 

periksa hubungan antara segmen . Jika tidak ada hubungan pada segala titik 

berarti terdapat kebocoran .  

Gambar 18. Pengetesan sirkuit terbuka

 Pemeriksaan komutator

 Periksa permukaan yang kotor atau terbakar .

 Perbaikan dengan menggunakan amplas atau bubut bila perlu.
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 Periksa kedalam mika 

Kedalaman mika :  STD  : 0,45 – 0,75 mm

                                    Limit : 0,2 mm

Jika kedalaman mika kurang dari limit , perbaiki dengan mata gergaji.

 Haluskan pinggirnya menggunakan mata gergaji.

 Gunakan kertas amplas # 400 untuk memmbersihkan serpihan bram.

Gambar 19. Pengukuran Kedalaman Mika

 Peiksa kelonjongan, perbaikannya dengan cara dibubut.

Limit : 0,005 mm

Gambar 20. Pemeriksaan Kelonjongan Mika

 Periksa diameter komutator, jika dibawah limit armature harus diganti.

STD  : 30 mm

Limit  :28 mm 

Gambar 21. Pemeriksaan Diameter Komutator
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 Pengetesan kebocoran .

Periksa hubungan antara kabel timah dan coil medan . Jika tidak ada

hubungan berarti terdapat kebocoran pada coil medan dan coil harus diganti.

D. Pemeriksaan Magnetic Switch

 Tekan plunger lalau dilepas , Plunger harus berputar balik dengan segera

setelah dilepaskan keposisi semula.     

Gambar 22. Pemeriksaan Plunger

 Periksa kebocoran pull in coil .

Periksa kemungkinan terdapat hubungan antara terminal 50 dengan

terminal C.

Gambar 23. Pemeriksaan pull in coil

 Pengetesan kebocoran hold in coil .

Periksa kemungkinan terdapat hubungan antara terminal 50 dan bodi 

switch.                   

Gambar 24. Pengetesan kebocoran hold in coil



E. Merangkai Kembali Motor Starter

Setelah selesai langkah pemeriksaan komponen, maka motor starter harus 

dirangkai kembali untuk selanjutnya dilakukan pengetesan tanpa beban. Langkah 

pemasangannya adalah sebagai berikut:

1. Tempatkan armature ke dalam field frame.

2. Pasang pemegang sikat.

3. Pasang komutator end frame.

4. Pasang rakitan field frame dan armature.

5. Pasang switch magnet.

6. Pasang tutup switch magnet.

F. Pengetesan  Kemampuan 

Jepitlah motor stater pada ragum untuk

inginkan.

a. Hubungkan stater p

Bagian positif (+) : (+) Baterai 

                                    

Bagian negative (

Gambar 

b. Hubungkan terminal 50

meloncat keluar serta memp

dalam keadaan baik.

Arus spesikasi : 
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Merangkai Kembali Motor Starter

Setelah selesai langkah pemeriksaan komponen, maka motor starter harus 

kembali untuk selanjutnya dilakukan pengetesan tanpa beban. Langkah 

pemasangannya adalah sebagai berikut:

Tempatkan armature ke dalam field frame.

Pasang pemegang sikat.

Pasang komutator end frame.

Pasang rakitan field frame dan armature.

net.

Pasang tutup switch magnet.

emampuan Kerja Motor Stater 

Jepitlah motor stater pada ragum untuk mencegah hal-hal yang tidak di

Hubungkan stater pada baterai seperti pada gambar

an positif (+) : (+) Baterai   ( +) Ampmeter 

       (-) Ampmeter   Terminal 30

ian negative (-) : (-) Baterai     Body stater 

Gambar 25. Pengetesan Starter Tanpa Beban

Hubungkan terminal 50, Jika stater berputar dengan halus dengan      

uar serta mempergunakan arus kurang dari spesifikasi berarti 

dalam keadaan baik.

Setelah selesai langkah pemeriksaan komponen, maka motor starter harus 

kembali untuk selanjutnya dilakukan pengetesan tanpa beban. Langkah 

hal yang tidak di

Jika stater berputar dengan halus dengan      

g dari spesifikasi berarti 
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- 0,6 kw kurang dari 55 A pada 11 V 

- 0,8 kw kurang dari 50 A pada 11 V

c. Pengetesan switch mgnet .       

-   Setiap pengetesan dilakukan dalam waktu 3-5 detik.            

-   Lepaskan terminal C.     

                               

1. Pull in tes

Hubungkan switch magnet dengan baterai seperti pada gambar.

Bagian negative : (-) Baterai  bodi stater dan terminal C

Bagian positif     : (+) Baterai  terminal 50 

Jika pinion menonjol, pull dalam keadaan baik.

Gambar 26. Pengetesan Kerja Pull in Coil

2. Hold in test 

Lepaskan kabel (-) dari terminal C dan  pinion harus masih dalam keadaan 

menonjol.                                  

Gambar 27. Pengetesan Kerja Hold in Coil
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3. Tes kembalinya gigi pinion 

Lepaskan kabel negative dari switch bodi dan periksa bahwa gigi pinion 

dapat tertarik masuk .

Gambar 28. Pengetesan Pegas Pengembali
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BAB V

PENUTUP

A.  Kesimpulan

Pelaksanaan praktek industri yang telah penulis tempuh, maka penulis 

dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bengkel Pelet Kraton merupakan bengkel mobil yang bergerak di bidang 

layanan jasa servis kendaraan roda empat yang meliputi servis tune up, 

spooring, overhaul mesin dan kerusakan lain serta modifikasi mobil balap 

untuk Drag Race.

2. Praktek industri dapat menumbuhkan sikap tanggung jawab, disiplin, mandii 

dan loyal pada diri mahasiswa.

3. Praktek industri dapat membantu mahasiswa dalam menerapkan ilmu dan 

keterampilan yang diperoleh selama perkuliahan serta mengetahui keadaan 

yang sebenarnya tentang dunia kerja khususnya perbengkelan.

4. Perawatan dan perbaikan rem secara berkala sangat diperlukan karena rem 

merupakan bagian pengendali kendaraan yang mempunyai peranan vital untuk 

menghentikan laju kendaraan.

5. Pelaksanaan servis rem tromol hendaknya dilakukan secara hati-hati karena 

ada bagian-bagian rem yang mudah rusak.

B.  Saran

Pada kesempatan kali ini penulis mengemukakan beberapa saran yang 

mungkin dapat bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya:

1. Saran untuk perusahaan

a. Hendaknya peserta Praktek Industri mendapat pengawasan yang lebih ketat  

selama kegiatan  praktek terutama dalam hal kehadiran dan kedisiplinan.

b. Kerjasama yang baik dalam hal pembinaan peserta praktek industri dan 

sertifikasi  akan lebih menambah kualitas kepercayaan dan promosi 

perusahaan dimata masyarakat pada umumnya dan pihak kampus pada 

khususnya.
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c. Hendaknya pimpinan bengkel dapat menciptakan suasana kerja yang baik, 

kondusif dan kekeluargaan antara karyawan dengan peserta praktek industri.

2. Saran untuk kampus

a. Hendaknya lebih memperbanyak lagi kejasama gengan perusahaan agar 

penyaluran peserta praktek industri mudah dan terkoordinir.

b. Hendaknya pihak kampus mengadakan peninjauan kepada mahasiswa di 

mana mereka mengadakan praktek industri, sehingga bisa meliha 

perkembangan mereka.

3. Saran untuk mahasiswa

a. Hendaknya mahaiswa aktif dalam ikut menangani pekerjaan servis pada 

bengkel atau perusahaan tersebut.

b. Hendaknya mahasiswa memperhatikan keselamatan kerja dan arahan dari 

mekanik pembimbing di perusahaan.

c. Hendaknya mahasiswa selalu menjaga sikap dan tingkah laku yang baik 

serta kedisiplinan untuk menjaga nama baik kampus.
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