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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 
 
 

1.1 Latar Belakang Pemikiran KP 
 

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas unggulan yang memiliki andil 

yang  signifikan  bagi  perekonomian  Indonesia.  Indonesia  saat  ini  merupakan 

Negara penghasil CPO terbesar di dunia. Manfaat Crude palm oil (CPO) dan Palm 

Kernel (PK) sangatlah banyak. CPO banyak digunakan sebagai bahan baku untuk 

industri seperti mentega, sabun, kosmetik, tekstil, biodiesel, dan lain – lain. Jika 

melihat kebutuhan minyak kelapa sawit di dunia maka sudah tentu permintaan 

setiap tahunnya akan meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk 

dunia. Prospek pengembangan kelapa sawit di Indonesia umumnya dan Propinsi 

Riau khususnya sangatlah baik . Diperkirakan permintaan terhadap produk kelapa 

sawit akan tetap tinggi di masa-masa mendatang. Peluang bisnis pertanian kelapa 

sawit dan produk turunannya sangatlah menjanjikan untuk pengembangan lahan 

pertanian dan pembangunan pabrik kelapa sawit. Iklim tropis dan curah hujan 

yang cukup memungkinkan tanaman kelapa sawit tumbuh dengan baik di wilayah 

Indonesia. Pabrik kelapa sawit (PKS) mengelola buah sawit menjadi produk 

minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil: CPO) dan Inti sawit (Palm Kernel). Proses 

pengolahan Tandan Buah Sawit (TBS) berlangsung cukup panjang dan 

memerlukan control yang cermat. Dimana tiap tahap proses pengolahan Tandan 

Buah Sawit (TBS) mempengaruhi pada tahap proses berikutnya. Penulis 

menganggap penting untuk mengkaji proses produksi CPO dan Kernel dari pabrik 

kelapa sawit, khususnya pabrik kelapa sawit PT. Tian Tujuhpuluh Utama- Balai 

Jaya . Dalam operasinya PT. Tian Tujuhpuluh Utama   memperoleh bahan baku 

dari perkebunan yang dimiliki perusahaan dan perkebunan penduduk di sekitar 

pabrik. 

Tujuan utama Pabrik Kelapa Sawit PT. Tian Tujuhpuluh Utama  adalah untuk 

menghasilkan Oil Extraction Rendement (OER) berupa Crude Palm Oil (CPO) 

dan  Palm  Kernel  (PK)  dengan  efisiensi  yang  tinggi,  dan  tercapainya  mutu
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produksi. Rendemen (OER) adalah persentase produk yang dihasilkan terhadap 

bahan baku yang diolah. Pabrik pengolahan kelapa sawit PT. Tian Tujuhpuluh 

Utama  memiliki kapasitas kerja 30 ton/jam. 

Pabrik kelapa sawit dalam konteks industri kelapa sawit di indonesia di pahami 

sebagai ekstraksi CPO (Crude Palm Oil). PKS tersusun dari kombinasi 

mekanis,fisik dan kimia. Kualitas minyak yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh 

TBS yang diolah dalam pabrik sedangkan proses pengolahan di pabrik hanya 

berfungsi menekan kehilangan dalam pengolahannya, sehingga kualitas CPO 

(Crude palm oil) yang dihasilkan tidak hanya dari TBS.   Kenyataan lain yang 

perlu disadari adalah keterbatasan mahasiswa dalam mengembangkan potensi 

dalam  mengetahui  proses  pembuatan  CPO (Crude Palm  Oil).  Sehingga perlu 

adanya suatu tindakan yang konkrit untuk menggali lebih dalam tentang proses 

pembuatan CPO (Crude Palm Oil) di lapangan. Kegiatan tersebut akan dapat 

tersalurkan melalui Praktek Kerja Lapangan (PKL) sehingga dapat mengetahui 

proses dari awal sampai akhir pembuatan CPO (Crude Palm Oil). 

Perkuliahan yang dilaksanakan hanyalah merupakan rangkaian kegiatan proses 

belajar yang berupa materi-materi, keterangan dan penjelasan tanpa adanya 

pengalaman langsung tentang apa dan bagaimana sesungguhnya kegiatan yang 

berlangsung di lapangan. Oleh karena itu diperlukan adanya PKL yang bertujuan 

untuk menambah pengetahuan, pengalaman, dan gambaran kepada mahasiswa 

tentang bagaimana sesungguhnya realita dunia kerja yang akan dimasuki setelah 

lulus. Dengan adanya Praktek Kerja Lapang (PKL) ini diharapkan nantinya para 

lulusan D3 Teknik Mesin Politeknik Negeri Bengkalis dapat bersaing dalam dunia 

kerja. 

 
 
 

1.2  Tujuan Kerja Praktek 

Penulisan  Laporan  Kerja  Praktek  diselenggarakan  dengan  tujuan  sebagai 
 

berikut : 
 

1.   Ingin mengetahui bagaimana dunia Industri dan dunia kerja. 
 

2.   Mengetahui bagaimana cara system kerja dan pemisahan antara oil 

dan sludge pada Station Clarification.
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3. Memberi kesempatan   kepada mahasiswa untuk memperoleh 

pengalaman praktis sesuai   dengan pengetahuan dan ketrampilan 

studinya. 

4.   Mempelajari dan mengetahui urutan proses produksi pabrik kelapa 

sawit (PKS). 

5.   Mengetahui  hasil  dari  proses  pemisahan  oil  dan  sludge  pada 

station clarification sehingga menjadi CPO. 

 
 

1.3  Manfaat Kerja Praktek 
 

1. Mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk menerapakan ilmu 

pengetahuan teori/konsep dalam dunia pekerjaan secara nyata. 

2.   Memperoleh pengalaman dan pembelajaran tentnag kondisi dunia 

kerja. 

3.   Mahasiswa dapat bekerja sama dengan pekerja lain dalam kegiatan 

pengolahan, perbaikan dan perawatan mesin. 
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