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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 

      Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat sekarang ini, membuat 

kita untuk lebih membuka diri dalam menerima perubahan-perubahan yang terjadi 

akibat kemajuan dan perkembangan tersebut. 

Dalam masa persaingan yang sedemikian ketatnya sekarang ini, menyadari sumber 

daya manusia merupakan modal utama dalam suatu usaha, maka kualitas tenaga kerja 

harus dikembangkan dengan baik. Jadi, perusahan atau instansi diharapkan 

memberikan kesempatan kepada mahasiswa/i untuk lebih mengenal dunia kerja dengan 

cara menerima mahasiswa/i yang ingin mengadakan kegiatan kerja praktek. 

      Mahasiswa Teknik Mesin Produksi & Perawatan (D-IV) dibawah naungan Jurusan  

Teknik Mesin, selain harus berkompetensi didunia kampus, mahasiswa/i juga harus 

berkompetensi didunia industri dan terhadap masyarakat. Sebagaimana dimaksud 

dalam Tri Dharma perguruan Tinggi yang ketiga yaitu, Pengabdian Kepada 

Masyarakat. 

      Kerja praktek adalah penerapan seorang mahasiswa/i pada dunia kerja nyata yang 

sesungguhnya, yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan dan etika 

pekerjaan. Perguruan tinggi adalah salah satu lembaga pendidikan yang 

mempersiapkan mahasiswa/i untuk bermasyarakat. 

      Khususnya pada disiplin ilmu yang telah dipelajari selama mengikuti perkuliahan. 

Dalam  dunia pendidikan hubungan antara teori dan praktek merupakan hal penting 

untuk membandingkan serta membuktikan sesuatu yang telah dipelajari dalam teori 

dengan keadaan sebenarnya dilapangan. 

      Untuk itu, Politeknik Negeri Bengkalis mewajibkan setiap mahasiswa/i nya untuk 

melaksanakan kerja praktek di instansi pemerintah atau perusahaan swasta sebagai 

salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana (D-IV) 



Politeknik Negeri Bengkalis. Untuk tahun akademik 2020-2021 program studi yang 

melaksanakan Praktek kerja Lapangan tidak hanya jurusan Teknik Mesin (D-IV). 

      Kerja Praktek yang dilakukan di PT. Salim Ivomas Pratama .Dimana dalam hal ini 

membahas mengenai perawatan pada mesin sepeda motor. 

      Pada kerja praktek ini, kami mengujungi dan mengambil data dari beberapa 

departemen yang ada di PT. Salim Ivomas Pratama. Devisi mekanikal merupakan  

lokasi yang sangat vital di perusahaan ini. Dimana setiap departemen memiliki fungsi 

dan tugas masing, masing guna menunjang program kerja dan pelayanan di PT. Salim 

Ivomas Pratama. 

      Diharapkan nantinya laporan dari kerja praktek kami ini dapat menjadi 

pembelajaran penting dan menambah ilmu pengetahuan kami mengenai hal yang 

dibahas dalam Kerja Praktek ini. Selain itu juga dapat berguna nantinya bagi teman 

sekalian sebagai penambah wawasan  dan bisa menjadi bahan referensi. 

 

1.2  Tujuan Kerja Praktek 

   Penulisan Laporan kerja praktek diselenggarakan untuk tujuan-tujuan berikut: 

1. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengaplikasikan 

teori/konsep 

2. ilmu pengetahuan sesuai program studinya yang telah di pelajari di bangku 

kuliah pada suatu organisasi/perusahaan. 

3. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman 

praktis sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan program studinya. 

4. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menganalisis, mengkaji 

teori/konsep dengan kenyataan kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan 

keterampilan di suatu organisasi/perusahaan 

5. Menguji kemampuan mahasiswa Politeknik Bengkalis (sesuai program studi 

terkait) dalam pengetahuan, keterampilan dan kemampuan dalam penerapan 

pengetahuan dan attitude/perilaku mahasiswa dalam bekerja. 

 



6. Mendapatkan pengalaman kerja dan gambaran mengenai kondisi kerja yang 

ada di perusahaan. 

7. Meningkatkan, memperluas, menumbuhkan serta memantapkan proses 

penyerapan teknologi.  

8. Mendapat umpan balik dari dunia usaha mengenai kemampuan mahasiswa dan 

kebutuhan dunia industry guna pengembangan kurikulum dan proses 

pembelajaran bagi Politeknik Negeri Bengkalis (sesuai program studi) . 

 

 

1.3  Manfaat Kerja Praktek 

  Adapun manfaat dari KP yang dilakukan oleh mahasiswa, sebagai berikut: 

 

1. Bagi Politeknik 

a. Menjalin hubungan yang baik antara lingkungan akademis dan 

lingkungan kerja. 

b. Membina mahasiswa untuk menjadi tenaga kerja yang terampil, jujur dan 

kreatif. 

 

2. Bagi Perusahaan 

a. Menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat khususnya, lembaga 

seperti perguruan tinggi. 

b. Menjadi media bagi perusahaan untuk melakukan evaluasi melalui 

masukan yang diberikan mahasiswa atau mahasiswi yang melaksanakan 

KP.  

c. Perusahaan mendapatkan bantuan tenaga kerja dari mahasiswa yang 

melakukan KP selama 2 bulan. 

 

 

 



3. Bagi Mahasiswa 

a. Memperoleh dan mengembangkan pengetahuan nyata operasional di 

lapangan yang berkaitan dengan aktifitasnya. 

b. Dapat mengetahui administrasi yang berkaitan dengan aktifitasnya. 

c. Mendapatkan Ilmu baru dari Presentasi Ide Inovasi 

d. Dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat di kampus dan membuat 

perbandingan antara teori yang didapat dengan praktiknya. 

e. Mendapat pengalaman kerja dari segi teknis dan non teknis di bidang 

industri kelapa sawit. 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Sejarah singkat Perusahaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PT SALIM IVOMAS PRATAMA Tbk. & subs adalah perusahaan yang 

bergerak di bidang perkebunan dan pabrik Kelapa Sawit (PKS BALAM) yang 

memproduksi Tanda Buah Segar (TBS) dengan Crude Palm Oil (CPO) sebagai produk 

olahan, yang didirikan pada tahun 1984 dan dikukuhkan dalam akte notaries No. 65 

tertanggal 19 Juli 1978 yang di Amandemen melalui akte notaries No. 139 tertanggal 

28 September 2009. Sebelum merupakan bagian dari  PT Salim Ivomas Pratama Tbk. 

& subs merupakan bagian dari PT Ivomas Tunggal dengan wilayah kerja Kec. Bagan 

Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. 

 Seiring dengan perubahan kebijkan manajemen perusahaan dan tuntutan pasar 

global, pada Tahun 1989 manajemen salim Group yang tergabung dalam Sadang Mas 

memisahkan diri dan membentuk group usaha sendiri yaitu Salim Group dimana salah 

satu satu perusahaan yang didirikan untuk bidang usaha Perkebunan dan Pabrik Kelapa 

Sawit adalah PT. SALIM IVOMAS PRATAMA Tbk & subs. Perusahaan ini berkantor 

pusat di Sudirman Plazza-Indofood Tower Lt. 11 & 12, JL Jendral Sudirman Kav 76-



78 Jakarta 12910 dengan salah satu kantor cabang operasional berada di Pekan Baru 

Provinsi Riau.  

Sebagai Badan usaha yang berdiri sendiri dan telah menjadi perusahaan Publik (Tbk) 

serta terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ). 

 PT SALIM  IVOMAS PRATAMA Tbk & subs mengelola areal perkebunan 

seluas 56.820 ha, yang terdiri dari PT Salim Ivomas Pratama (PKS Kayangan, PKS 

Balam, PKS Sungai Dua, Kebun Kayangan, Kebun Kencana, Kebun Sungai Dua, 

Kebun Balam), PT Gunung mas Raya (PKS Bangko, Kebun Sungai Bangko, Kebun 

Sungai Rumbia-1 dan Kebun Sungai Rubia -2). PT Cibaliung Tunggal Plantation 

(Kebun Cibaliung), PT. Serikat Putra ( Pks lubuk raja, Kebun Lubuk Raja dan Kebun 

Bukit Raja), PT Indriplant(Pks Napal, Kebun Napal) yang berada di wilayah 

Kabupaten Indra Giri Hilir Provinsi Riau. 

 PKS Balam di bangun mulai April tahun ’90 dan selesai pada akhir bulan April 

’91 oleh Salcon Pte sdn. Bhd dan sebagai pengawas proyek saat itu, Bapak Toto 

Pratikto dengan jabatan Askep. Pada tanggal 26 April 1991, pengoprasian perdana PKS 

Balam dengan kapasitas terpasang 30 ton TBS/jam. 

 Sebelum di serah terimakan kepada perusahaan masih menggunakan nama PT 

SALIM IVOMAS TUNGGAL I.A, anak perusahaan PT. Sadang Mas, Salcon pte Sdn 

Bhd  selaku pelaksana pembangunan Pks Balam mengadakan Commisioning Test atau 

take Over Test selama 6 bulan terhitung April s/d Juli 1991 dan sebagai 

pimpinan/Factory Manager Bp. Ari Lokollo. 

Sesuai dengan kebijakan Management Pusat, Seluruh Pks yang bernaung dibawah PT 

Salim Indoplantation hanya mengolah TBS dari kebun sendiri maupun kebun sepupu. 

Dengan semakin luasnya lahan perkebunan kelapa sawit milik PT. Salim Ivomas 

Pratama, (KYE, KCE, SDE & BLE),  praktis produksi TBS yang dihasilkan 

ditambahkan produksi TBS kebun sepupu (SRE, SBE, MGE), Pks Kayangan & Pks 

Balam tidak akan mampu mengolah seluruhnya (Pks Sungai Dua beroprasi Juni 1998). 



Untuk itu perluasan/Extention kapasitas terpasang Pks Balam ditingkatkan menjadi 45 

ton TBS/jam pada bulan April 1993 hingga saat ini, dan sebagai piminan untuk saat ini 

yaitu Bp.DJ SIPAHUTAR. 

2.2  VISI DAN MISI PERUSAHAAN 

2.2.1.  VISI PERUSAHAAN :  

Menjadi perusahaan agribisnis terintegrasi yang terkemuka dan salah satu 

yang terdepan dalam penelitian pertanian dan pemuliaan tanaman. 

2.2.2.  MISI PERUSAHAAN : 

1. Menjadi produsen dengan biaya rendah melalui pencapaian produksi yang 

tinggi dan pengelolaan yang efisien. 

2. Terus menerus memperbaiki sumber daya mannusia,proses kerja dan 

teknologi  

3. Memenuhi semua harapan pelanggan dan menjaga mutu standar tertinggi  

Menyadari dan menjalankan peranan kita sebagai warga perusahaan yang 

bertanggungjawab dalam setiap kegiatan bisnis perusahaan,termasuk dibidang 

lingkungan dan sosial . 

 

 

 

 

 

 

 



2.3.  STRUKTUR ORGANISASI : 

STRUKTUR ORGANISASI PKS-BALAM  

KAPASITAS 45 TON / JAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORY 

MANAGER 

MANAGER DJ. SIPAHUTAR 

ASISTEN KEPALA 

P.A. SIBARANI 

Ast. Maintenance 

 

Ast. Electrical  Ast. Proses  Ast. Laboratorium 

KTU  

RACHMAN NASUTION ISMAIL BAYU YUDHISTIRA 

dan  

WAHID 

SAPARUDDIN 

DANI HERYANA 

MANDOR  



1. Factory Manager  : Dj. Sipahutar 

Peran penting dari seorang factory manager ini sebenarnya sangat besar 

bagi perkembangan sebuah industry manufakturing. Tugas dan wewenang dari 

seorang factory manager antara lain adalah untuk mengelola beragam jenis 

fungsi dalam internal pabrik. 

 

2. KTU/Kepala Administrasi : Dani Haryana 

a. Melaksanakan pekerjaan yang diinstruksikan oleh pengurus kebun . 

b. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan laporan keuangan kebun terdiri 

dari Neraca, tata buku, perkiraan transitoris, Compte capital, Cost Analysis, 

Cost center. 

c. Membuat laporan permintaan uang bulanan . 

d. Membuat laporan penerimaan dan pengeluaran uang cash flow kebun. 

e. Bertanggung jawab terhadap buku kas kebun beserta bukti-bukti 

pendukung kas. 

f. Membuat journal voucher untuk tata buku . 

g. Mensupervisi bawahan dalam rangka pelaksanaan ataupun pembuatan 

laporan keuangan. 

h. Melayani menerima tamupihak-III sesuai instruksi pengurus kebun . 

i. Mewakili pengurus kebun kordinasi dengan pemerintah daerah maupun 

swasta . 

j. Mengumpulkan data-data untuk penyusunan anggaran biaya kebun . 

k. Mengawasi pembuangan limbah padat di Kantor Pengurus . 

l. Mengkordinir pelaporan bahaya K3L dikantor. 

 

3. Asisten Kepala  : P.A Sibarani 

a. Mengelola Pabrik dan seluruh aset, sumber daya dan kegiatan yang berada 

dibawah pengawasannya. 

b. Menyusun rencana dan anggaran tahunan. 



c. Merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan 

pengolahan serta aspek lainnya agar mutu dan effisiensi yang tinggi dapat 

dicapai dengan biaya yang ekonomis. 

d. Mengantisipasi kemungkinan kejadian yang dapat merugikan Perusahaan. 

e. Menciptakan/menumbuhkan “Sense of Belonging” kepada seluruh personil 

. 

4. Asisten Maintenance  : Rachman Nasution 

a. Menyusun dan membuat program kerja preventive maintanance, overhoule 

dan pabrikasi untuk mengoptimalkan fungsi dari semua peralatan yang 

digunakan. 

b. Mempersiapkan dan menghitung serta meminta kebutuhan suku cadang 

yang dibutuhkan untuk memastikan semua suku cadang tersedia pada saat 

dilakukan perbaikan. 

c. Mengontrol mandor dan karyawan maintanance dalam menjalankan tugas 

dan fungsinya untuk mencapai target maintenance yang telah direncanakan. 

d. Memastikan semua mesin-mesin dapat berfungsi secara baik dan maksimal 

untuk menjamin pencapaian kapasitas olah pabrik yang maksimal. 

e. Membuat laporan maintenance  untuk mendapatkan evaluasi dan dukungan 

yang lebih maksimal. 

f. Mengontrol  penerapan standart keselamatan kerja dilapangan untuk 

mendapatkan zero accident. 

5. Asisten Electrical  : Ismail 

a. Bertanggung jawab terhadap pengoperasian, pemeliharaan dan perbaikan 

kelistrikan pabrik. 

b. Memastikan tindakan dan keamanan sistem listrik. 

c. Melakukan inspeksi pemeliharaan dan perawatan sistem listrik. 

d. Memahami pelaksanaan pengoperasian sistem instalasi listrik. 



e. Melaporkan hasil kerja kepada pimpinan Pabrik 

 

6. Asisten Proses  : Bayu Yudhistira & Wahid 

Mengusahakan tercapainya sasaran pengolahan dengan memperhatikan 

mutu, efisiensi dan hasil analisa laboratorium, hasil pengolahan air, pengolahan 

limbah serta biaya produksi. 

 

7. Asisten Laboratorium : Saparuddin 

a. Bertanggung jawab atas kelancaran proses produksi dengan memperhatikan 

semua sasaran, target dan anggaran. 

b. Bertanggungjawab atas ketepatan analisa produk yang dihasilkan oleh 

pabrik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bangunan

GEDUNG PABRIK 1            Unit Tempat Mesin-mesin Pabrik

BANGUNAN GUDANG PABRIK 1            Unit Tempat Penyimpanan Material Pabrik

KANTOR PABRIK-PURA NUSA MAYA 1            Unit Kantor PKS

GARASI PARKIR 5M X 18M -            Unit Tempat Park ir Kendaraan Pool Pabrik

MUSHOLLA 1            Unit Tempat Beribadah

POS SATPAM 1            Unit Pos Jaga Security

PONDASI TANGKI SAWIT 2.500 TON 1            Unit Storage CPO

PONDASI TANGKI SAWIT 2.500 TON 1            Unit Storage CPO

PONDASI TANGKI SAWIT 2.500 TON 1            Unit Storage CPO

KAMAR MANDI UMUM 1            Unit Fasum Pekerja/Kebersihan Lingkungan PKS

GUDANG OLI 1            Unit Tempat Penyimpanan Material Oli & Grease

RUMAH G1 PERMANEN 8            Unit Tempat tinggal SKU

RUMAH G2 PERMANEN 63          Unit Tempat tinggal SKU

RUMAH STAF 8            Unit Tempat tinggal Staf

PENANGKAL PETIR U/ BANGUNAN PABRIK 1            Unit Pelindung Peralatan Listrik  Kantor & Pabrik

Pagar Perumahan Staf 430m 1            Unit Keamanan Perumahan Emplasmen

PENINGGIAN PAGAR TEMBOK BELAKANG PABRIK150        Unit Keamanan Lingkungan Pabrik

DINDING BRONJONG 95M x 3.25M x 0.35M 166        Unit Pengaman Pondasi Rumah G2 permanen

Mesin-Mesin Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit

Unit Mesin Station Utama + Station Pendukung 1            Ls U/Pengolahan TBS Kelapa sawit

Kendaraan & Alat Berat

DUMP TRUCK MITS COLT DIESEL 1            Unit U/BUANG ABU BOILER & SAMPAH L.RAMP

WHEEL LOADER MERK KOMATSU 1            Unit U/ SORONG TBS & MUAT ABU BOILER

MOBIL PICK UP RANGER RAS XL 2.2Lt 4X4 MT 1            Unit U/ANGKUT BARANG - BARANG PABRIK

MICRO BUS ISUZU ELF/NHR 55BM 7553 A 1            Unit U/POOL

BUS SEKOLAH HINO DUTRO 110LD 1            Unit U/ ANGKUT ANAK SEKOLAH

MOBIL FORD EVERST BM1521PB 1            Unit U/ KENDARAAN DINAS FM

Bob Cat Skid Loader S250 1            Unit U/ SORONG TBS & MUAT ABU BOILER

Mesin Penunjang

DIESEL GENSET NO.3 500 KVA 1            Unit Pembangkit Listrik  Pabrik  & Emplasment

YANMAR ENGINE TNV SERIES 3TNV76.HGE 1            Unit Pemadam kebakaran

 Penggunaan 

Description  Qty  Stn  Penggunaan 

Description  Qty  Stn 

 Penggunaan 

Description  Qty  Stn  Penggunaan 

Description  Qty  Stn 

2.4.  FASILITAS  PERUSAHAAN : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

TUGAS KHUSUS KERJA PRAKTEK : PEMAKAIAN AIR IMPACT UNTUK 

MEMBUKA BAUT DI STASIUN PRESS 

 

3.1 Pendahuluan 

3.1.1  Latar Belakang  

Stasiun Press adalah stasiun tempat pengolahan buah sawit yang telah 

masak untuk dipress, dengan tujuan mengambil minyak dari buah sawit 

tersebut. 

A. Fungsi Dan Cara Kerja Stasiun Press   

1. Aliran singkat pada Proses Stasiun Press : 

Tresher masuknya buah setelah direbus, di dalam tresher di pisah antara brondolan 

dan jangkos. Jangkos di alirkan ke empty buch conveyor untuk di angkut kedalam 

truk dan disebar ke kebun kelapa sawit sebagai pupuk. Sedangkan Brondolan di 

alirkan melalui fruit conveyor ke digester. Didalam digester brondolan di cincang 

dan di teruskan ke mesin press. Didalam press di pisah crude oil masuk ke stasiun 

klarifikasi. Sedangkan Nut dan Fiber di alirkan ke CBC lanjut ke depericarper. 

Fiber masuk sebagian ke boiler untuk bahan pembakaran, sedangkan nut masuk ke 

depericarper lanjut ke kernel stasiun . 

2. Komponen-komponen pada Stasiun Press : 

Tresher, empty bunch conveyor, conveyor below tresher, bottom cross conveyor, 

fruit elevator, top cross conveyor, digester feed conveyor/fruit distribuiting 

conveyor, fruit recyling conveyor, digester, press, CBC (cake breaker conveyor), 

nut polishing drum, fiber cyclone fan, air lock fiber cyclone. 

 

Pembongkaran pada Stasiun Press merupakan bagian yang sangat krusial di bagian 

Maintenance sehingga harus sangat memerlukan ketelitian dan akurasi penuh para 

teknisi untuk membongkar ataupun memperbaiki mesin tersebut. 



Secara umum mesin screw press bekerja dengan bantuan mesin penggerak yang 

akan dihidupkan untuk mengaktifkan system hidroliknya. Kemudian , air panas 

dengan suhu 90*C dimasukkan melalui pipa untuk membantu proses pelunakan 

umpan di proses pengepresan. Motor mesin ini memerlukan daya sekitar 30 Kw 

dengan 1475 rpm. Mesin ini aka berputar dan bergerak maju mundur untuk 

mengepress sawit. 

B. Mesin Screw Press 

Fungsinya untuk memeras berondolan yg telah dicincang dari digester untuk 

mendapatkan minyak kasar. Adanya tekanan screw yg ditahan oleh cone dan 

diperas sehingga melalui lubang-lubang press cage minyak dipisahkan dari serabut 

dan biji. 

Mesin Screw press memiliki bagian dan jenis komponen yang kompleks untuk 

kinerja pengepressan minyak kelapa sawit ,antara lain : 

1. Elektro Motor 

2. Gearbox Penggerak 

3. Gearbox Transmisi 

4. Coupling System 

5. Long Shaft 

6. Short Shaft 

7. Screw Press 

8. Press cage 

9. Komponen Hidrolik 

 

C. Sistem Kerjanya: 

  Brondolan atau buah rebus yang sudah dilumatkan dalam digester 

masuk kedalam mesin press untuk dilakukan pengepresan. Pengepresan 

dilakukan dengan sistem tekanan hidrolik dimana buah akan keluar dengan 



bantuan worm screw dan diujung sudah terpasang adjusting cone yang siap 

menekan atau mengepress buah. Tekanan hidrolik dapat disetel sesuai dengan 

hasil keluaran press (press cake) yang akan dicapai baik oil loss in fibre atau 

broken nut. Keluaran dari press terdiri dari press cake dan crude oil. 

 

D. Spesifikasi Screw Press:  

a) Merek  : MSB,Type: P.15,  

b) Kapasitas :15 Ton/Jam,  

c) Kecepatan : 22-25 rpm. 

d) Merek Motor : Induction motor 40 Hp,  

e) Putaran : 1470 rpm/30 kw/415 V. 

 

E. Parameter uji:  

1. Oil losses                                              : ≤  4 %     

2. Biji terhadap contoh dalam press cage  : ≤ 35 %  

3. Biji pecah                                              : ≤ 15 %  

4. Oil looses pada cangkang                      : ≤ 0,4 % 

 

Nah dari beberapa bagian tersebut akan di bongkar oleh teknisi bagian demi bagian 

dengan menggunakan alat bengkel dan pengerjaan pembongkaran secara manual dan 

memerlukan tenaga juga jam kerja yang banyak dikala melakukan pembongkaran 

mesin press . 

Oleh karena itu muncullah Ide inovasi teknologi yang berpotensi untuk 

mempercepat pengerjaan pembongkaran dan mempermudah pengerjaan 

pembongkaran dan perakitan mesin press yaitu : “ Air Impact Wrench untuk 

membuka dan mengencangkan baut pada Stasiun Press “. 

 

 



3.2 Tujuan  

Potensi mempercepat waktu kerja serta kemudahan karyawan khususnya dalam 

pembukaan dan pengencangan baut yang banyak di stasiun press, tak hanya berlaku 

pada mesin press melainkan pada mesin lainnya yang memiliki baut yg sama dan 

banyak.  

 

3.3 Alat dan Bahan 

 

1. Air Impact Wrench = 1 box 

2. Selang angin  = 2 lsn 

3. Mesin compressor = 1 unit 

4. Instalasi pemasangan = - 

 

3.3.1 Data Pembongkaran Press dalam setahun (2019) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 Data Lembur Pembongkaran Press 

a) Dalam pembongkaran mesin press membutuhkan tenaga kerja sebanyak 4 

orang 

Note : data diambil di pembongkaran press tahun 2019 

file:///F:/Laporan Magang Edward Giovani HS/Penggantian St. Press.xlsx
file:///F:/Laporan Magang Edward Giovani HS/Penggantian St. Press.xlsx
file:///F:/Laporan Magang Edward Giovani HS/Penggantian St. Press.xlsx


b) Dalam pembongkaran press kita dapat save selama 1 jam 

c) Unit cost (Rp/MH) : Rp 43.393,69/orang 

d) Untuk 4 orang Unit cost (Rp/MH) : Rp 43.393,69/jam X 4 X 1 jam = Rp 

173.575 

e) Dalam 1 tahun terjadi 32 pembongkaran mesin press 

f) Save dalam 1 tahun sebanyak : 32 X 173.575 = RP 5.554.400 

 

3.4 BEP (Break Even Point) 

 

 

3.5 Keuntungan dan Kekurangan 

1. Total biaya penghematan dengan rencana kedepan  = Rp. 5.918,025/ Tahun  

2. Memudahkan karyawan dalam pelepasan baut maupun pengengcangan baut 

3. Dalam pelepasan dan pengengcangan baut saat pembongkaran hanya 

memerlukan waktu masing-masing selama 15 menit 

4. Save waktu kerja selama 1 jam setiap pembongkaran press 

5. Dapat dipergunakan pada unit mesin lain yang ukuran baut sama besar, 

sehingga BEP yang di dapat lebih cepat. 

 



1. Biaya investasi awal tinggi 

2. Memerlukan lokasi strategis untuk penempatan kopressor angina. 

3. Selang panjang yg berpotensi berserakan dan bocor 

 

3.6 Lay out instalasi selang angin

 

 

3.7 Jenis maintenance  

3.7.1.  Planned maintenance  

Planned maintenance atau disebut juga dengan perawatan terencana merupakan 

suatu bagian dari pilar pada Total Productive Maintenance (TPM). Menurut 

Panneerselvam (2005:469), tujuan dari metode ini adalah “Planned maintenance aims 

to have trouble free machines and equipments to produce defect free products to fully 

satisfy customers requirements.” Sehingga dapat dikatakan bahwa planned 

maintenance bertujuan untuk menciptakan suatu kondisi mesin yang bebas masalah 

dan menghasilkan suatu produk yang bebas cacat, sehingga kepuasan pelanggan dapat 

terpenuhi. Lalu definisi Planned maintenance menurut Wati (2009), “pemeliharaan 

yang diorganisasi dan dilakukan dengan pemikiran ke masa depan, pengendalian dan 

pencatatan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.” Jadi dapat 



dikatakan Planned maintenance merupakan jenis perawatan yang telah telah 

diorganisir, direncanakan, dijadwalkan, serta dilakukan pencatatan pada setiap 

prosesnya.   

Pada Planned maintenance mempunyai tiga bentuk tipe perawatan, yaitu :  

A. Reactive atau Corrective maintenance (repair and breakdown) 

Perawatan perbaikan ini dilakukan tepat pada saat terjadi kegagalan mesin atau 

pada saat mesin benar-benar rusak. Perawatan ini menuntut operator serta teknisi untuk 

melakukan hal-hal yang mencakup :  

1) Mencatat hasil yang timbul dari kerusakan yang terjadi secara detail dan 

terperinci, sehingga operator dan teknisi dapat menganalisa kerusakan dan mencari 

penyebabnya.  

2) Ikut memberikan masukan-masukan setelah melakukan pencatatan serta 

menganalisanya, yang tujuannya adalah mencegah kejadian serupa terjadi kembali 

pada mesin/peralatan.  

B. Preventive maintenance  

Perawatan jenis ini adalah kebalikan dari perawatan perbaikan, perawatan ini 

dilakukan untuk mencegah dan memperbaiki masalah sebelum terjadi kegagalan 

mesin/peralatan. Dalam hal ini pemeriksaan merupakan kegiatan yang penting untuk 

pembuatan laporan dan merencanakan perawatan yang rutin untuk kegiatan 

selanjutnya agar lebih tepat dan cepat. Langkah-langkah standar yang dilakukan untuk 

melakukan perawatan jenis ini adalah :  

1) Membersihkan area dekat mesin/peralatan, seperti membersihkan debu, 

membersihkan sisa pelumas yang  

tercecer, membersihkan sisa-sisa scrap, dan lain-lain.  

2) Inspeksi mesin/peralatan setelah digunakan, seperti memeriksa tingkat 

ketinggian oli, memeriksa apakah ada baut di mesin yang lepas, atau kabel yang lepas 

serta terbuka, dan lain-lain.  



3) Pelumasan terhadap bagian mesin/peralatan yang mungkin memerlukannya.  

C. Predictive maintenance  

Perawatan ini merupakan perkembangan dari Preventive maintenance, 

perawatan ini dilakukan pada interval waktu yang telah ditentukan berdasarkan 

prediksi hasil analisa. Data yang digunakan untuk dianalisa dalam sistem perawatan 

ini dapat berupa temperatur, getaran, bahan kimia pelumas dan lain-lain.   

 



BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan penjelasan dan pemaparan Laporan Praktik Kerja Lapangan di 

PT Salim Ivomas Pratama PKS Balam dapat disimpulkan bahwa : 

1. Alur kegiatan di  PT Salim Ivomas Pratama PKS Balam yaitu: Menerima 

arahan dari asisten perusahann/pembimbing PT , kemudian dibawa untuk 

terjun langsung keliling di area pabrik dan terjun langsung terlibat dalam 

proses pengolahan bahkan maintenance mesin pabrik dan mencari ide inovasi 

apa yang bisa diterapkan di PT Salim Ivomas Pratama PKS Balam, kemudian 

di Presentasikan dihadapan Factory Manager Perusahaan. 

2. Aktivitas kegiatan baik yang ada di Bengkel kampus maupun di Bengkel pada 

PT Salim Ivomas Pratama PKS Balam, ternyata tidak berbeda jauh dengan 

pengetahuan yang selama ini didapat di bangku kuliah. Praktik Kerja 

Lapangan ini juga memberikan ilmu yang bermanfaat, karena ada beberapa 

pengetahuan yang selama ini belum pernah didapatkan di kampus.  

3. Kegiatan  Praktik Kerja Lapangan memberikan pengalaman dan gambaran 

tentang kondisi kerja yang ada di pabrik kelapa sawit. Aktivitas bagian Proses 

maupun Mechanical di PT Salim Ivomas Pratama PKS Balam berhubungan 

dengan kegiatan Produksi serta perawatan mesin-mesin di Pabrik tsb.  

4.2 Saran 

 Adapun saran yang bisa diberikan berdasarkan hasil kegiatan Praktik Kerja 

Lapangan ini, adalah: 

1. Bagi Perusahaan 

Berdasarkan hasil Praktik Kerja Lapangan yang didapat ada beberapa hal yang 

harus diperhatikan dan diperbaiki, diantaranya: 



a. Tetap konsisten menjalankan  prosedur dan sistem yang telah digunakan 

agar apa yang telah direncanakan dan yang telah ditargetkan dapat 

tercapai sesuai dengan tujuan perusahaan. 

b. Perlu adanya pemasangan Air Impact Wrench di Bengkel untuk 

menunjang kegiatan pembongkaran dan pemasangan mesin dan alat 

penunjang lainnya . 

c. Perlu adanya sistem dan teknologi yang lebih canggih untuk diterapkan 

di perusahaan agar lebih cepat dan menguntungkan perusahaan . 

2. Bagi Politeknik 

 Sedangkan untuk Politeknik berdasarkan hasil Praktik Kerja Lapangan 

yang didapat ada hal yang harus diperhatikan dan diperbaiki, yaitu: 

a. Diperlukan adanya pengetahuan mengenai administrasi yang ada di 

pabrik kelapa sawit khususnya pada proses pengolahan kelapa sawit 

hingga menjadi CPO, administrasi keamanan dan administrasi pada 

kantor workshop supaya tidak hanya mengerti administrasi pada 

umumnya saja. 

b. Diperlukan Manajemen Maintenance yang baik di perusahaan sehingga 

bisa diterapkan untuk media pembelajaran di kampus Politeknik sehingga 

mahasiswa paham dan sudah mengetahui secara teoritis konsep 

manajemen maintenance yang ada di Perusahaan. 
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