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BAB I 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

PT. Kreasi Jaya Adhikarya  

 

1.1.  Sejarah Singkat Perusahaan 

 

Gambar 1.1 logo PT.KJA 

     Pada tahun 1995, PT Kreasijaya Adhikarya merupakan anak grup dari PT KLK 

Plantation Holding di Malaysia yang dikelola oleh PT Adei Plantation, yang bergerak 

di bidang bulking (penimbunan). Pada tahun 2013, PT Kreasijaya Adhikarya berubah 

fungsi ke bidang industri pengolahan minyak kelapa sawit yang dikelola dalam satu 

manajemen oleh PT KLK Dumai. Pada tahun 2014, PT Astra Agro Lestari join 

venture di PT Kreasijaya Adhikarya sebagai salah satu pemegang saham. 

 

     PT Kreasijaya Adhikarya yang berlokasi di Jl. Datuk Laksamana, komplek 

Pelindo 1, Dumai-Riau. PT Kreasijaya Adhikarya merupakan perusahaan yang 

bergerak di bidang industri pengolahan minyak kelapa sawit. Produk turunan yang 
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dihasilkan oleh PT Kreasijaya Adhikarya adalah RBDPO, PFAD, PC2, stearin, dan 

olein. Produk turunan utama di PT Kreasijaya Adhikarya yaitu olein dan stearin. 

Bahan baku yang digunakan untuk pembuatan produk turunan adalah CPO (Crude 

Palm Oil) yang berasal dari buah kelapa sawit yang telah melalui proses pengolahan 

sebelumnya. 

 Untuk menjamin kualitas produk turunan PT Kreasijaya Adhikarya, maka dari itu 

adanya manajemen control yang membawahi beberapa departemen yang bertanggung 

jawab atas posisinya masing-masing. Departemen-departemen tersebut yaitu: finance 

department, HR & GA department, production department, logistic department, 

under BOD department, maintanance department, dan QA/QC department. 

Departemen-departemen tersebut akan bekerjasama untuk kepentingan perusahaan 

demi mencapai tujuan bersama. Maka dari itu setiap departemen memiliki tugas dan 

tanggungjawabnya masing-masing yaitu: 

1. Finance department: berkaitan dengan pembayaran, pajak, pengaturan barang 

masuk dan barang keluar gudang (store), serta penjualan produk. 

2. HR & GA department: berkaitan dengan ketenagakerjaan, legalitas perusahaan, 

hubungan internal dan eksternal, serta kesejahteraan karyawan dan perusahaan. 

3. Production department: berkaitan dengan pengolahan bahan baku sampai menjadi 

finishing produk. 

4. Logistic department: terkait penerimaan, penimbunan, dan pengeluaran 

barang/komiditi. 

5. Under BOD department: terdiri dari kesekretariatan, safety dan QMR, IT support, 

purchasing, dan engineering (project). 

6. Maintenance department: terdiri dari utility, mekanik, dan elektrik. 

7. QA/QC department: berkaitan dengan penjagaan mutu dari bahan baku/supporting 

chemical, dan mutu dari finishing produk. 
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1.2. Visi dan Misi Perusahaan 

      Didalam menjalankan operasional perusahaan, manajemen PT Kreasijaya 

Adhikarya telah menetapkan suatu visi dan misi sebagai berikut: 

      Visi: Menjadikan proses industri minyak nabati yang berkomitmen dan 

berkembang. 

      Misi: 

1. Menghasilkan produk yang berkualitas demi kepuasan pelanggan & menjaga 

industri yang ramah lingkungan. 

2. Menghasilkan benefit serta menciptakan sumber daya manusia yang kompeten dan 

berkualitas dengan mengutamakan keselamatan & kenyamanan di lingkungan 

kerja. 

3. Menjalin dan meningkatkan kemitraan baik secara internal maupun eksternal demi 

terciptanya keberhasilan yang signifikan. 

 

 

1.3. Struktur Organisasi 

1.3.1. Struktur Organisasi Perusahaan 

 PT Kreasijaya Adhikarya memiliki struktur organisasi perusahaan sebagai 

berikut: 
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President Director
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Gambar 1.2. struktur organisasi perusahaan PT.kreasijaya Adhikarya 

           Sumber:PT Kreasijaya Adhikarya 

 

Setiap departemen-departemen terbagi menjadi beberapa bagian yang memiliki job 

description-nya masing-masing, yaitu: 

1. HR & GA department 

a. HR (Human Resource): People & organization development, payroll, dan HR 

service. 

b. GA (General Affair): External affair, GA services, receptionist, Cleaning 

service. 
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2. Finance department 

a. Tax: Pengaturan pembayaran dan penerimaan pajak sesuai dengan prosedur 

yang berlaku. 

b. Accounting: Pembayaran, material reporting, banking, dan budget. 

c. Store: Inventory, penerimaan dan pengeluaran barang material. 

3. Logistic department 

a. Receiving: Pengaturan penerimaan bahan baku material melalui truk, tongkang, 

dan tanker. 

b. Shipment: Pengaturan pengeluaran/pengiriman finishing product via tanker atau 

tongkang. 

c. Wightbridge: Pengaturan penerimaan dan pengeluaran material/barang/raw 

material melalui timbangan. 

4. Under BOD department 

a. IT: Hal-hal yang terkait dengan instalasi komputer, software, jaringan, CCTV, 

dan sistem. 

b. Secretariat terbagi menjadi dua bagian yaitu: secretary dan reporting & admin. 

Secretary mengurus segala sesuatu yang terkait dengan administrasi Director 

dan President Director. Reporting & admin bertugas membuat 

pelaporan/reporting daily report harian untuk stok bahan baku material dan 

penggunaan utilities. 

c. Safety & QMR: terbagi menjadi tiga bagian yaitu: certificate, safety, dan 

environment. Certificate berkaitan dengan sertifikasi perusahaan. Safety 

berkaitan dengan keselamatan pekerja dan perusahaan. Environment berkaitan 

dengan lingkungan perusahaan, seperti: limbah, amdal, dan lain-lain. 

5. Maintenance department 

a. Electric: Hal-hal yang terkait dengan perbaikan listrik dan instrumen di 

perusahaan. 

b. Utility: Hal-hal yang berkaitan dengan boiler, WWTP & RO, turbine, dan 

genset. 
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c. Mechanic: Hal-hal yang berkaitan dengan perbaikan dan perawatan pompa, 

valve, dan lainnya. 

 

1.3.2. Struktur Organisasi HR & GA Department 

 Salah satu departemen yang ada di PT Kreasijaya Adhikarya yaitu HR & GA 

Department yang memiliki struktur organisasi sebagai berikut: 

HR & GA Manager

GA ExecutiveHR Executive

HR Supervisor

(Recruitment & 

Training)

Payroll Junior  

Supervisor

Adm Services Junior  

Supervisor

General Services 

Junior  Supervisor
Security Junior  

Supervisor

Staff Staff

 
 

Gambar 1.3. Struktur Organisasi HR & GA Department 

                                 Sumber: PT Kreasijaya Adhikarya 
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Departemen HR & GA terbagi menjadi beberapa bagian, bagian-bagian tersebut 

memiliki job description-nya masing-masing, yaitu: 

1. HR & GA Manager: Memastikan seluruh standar operasional HR & GA berjalan 

sesuai dengan KPI (Key Performance Indicators) HR department. 

2. HR Supervisor (Recruitment & Training): Merencanakan dan memastikan bahwa 

hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia) 

sesuai dengan KPI (Key Performance Indicators). 

3. Payroll Junior Supervisor: Memastikan penggajian tepat pada waktunya dan tidak 

ada kesalahan dalam pembayaran. 

4. Adm Service Junior Supervisor: Memastikan hal-hal yang berkaitan administrasi 

HR sesuai dengan prosedurnya. 

5. GA Executive: Bertanggungjawab untuk hal-hal yang berkaitan dengan hubungan 

external berjalan dengan baik. 

6. General Services Junior Supervisor: Memastikan hal-hal yang berkaitan dengan 

kepuasan karyawan secara umum, seperti: fasilitas, seragam, dan lain-lain. 

7. Security Junior Supervisor: Memastikan dan melakukan pengawasan untuk 

keamanan karyawan dan perusahaan. 
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BAB II 

DESKRIPSI KEGIATAN SELAMA KP 

 

2.1. Spesifikasi tugas yang dilaksanakan 

          Spesifikasi tugas yang dilaksanakan bertujuan agar penulis menjelaskan tugas 

ataupun pekerjaan yang dilakukan di perusahaan  tempat dilaksanakannya kerja 

praktek secara rinci  dan jelas, serta lebih spesifik agar pembaca mengetahui lebih 

jelas tentang pekerjaan yang dilaksanakan saat proses kerja praktek. 

          Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan selama 2 bulan  adalah sebagai 

berikut:  

 

Tabel 2.1 Agenda kegiatan minggu ke 1 (satu), 5 Juli s/d 11 Juli 2021  

 

 

 

 

HARI/ 

TANGGAL 

URAIAN KEGIATAN  / 

PEKERJAAAN 
Ket 

Senin , 

05 – 07 – 2021 

-Pengarahan dari pihak E & I 

-Survey areatempat kerja  

PT. Kreasijaya 

Adhikarya 

Selasa, 

06 – 07 – 2021 

-Service selenoid dan actuator 

Rabu, 

07 – 07 – 2021 

-Pengecekan panel 

-Cleaning workshop 

Kamis, 

08 – 07  - 2021 

-Pengambilan Data Preventive     

 pada motor 3 fasha 

Jumat, 

09 – 07 – 2021  

-Memperbaiki Valve 

Sabtu, 

10 – 07 - 2021 

-Pengecekan Panel di cooling 

Tower 
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Tabel 2.2 Agenda kegiatan minggu ke 2 (Dua) 12 July s/d 18 July 2021 

 

 

Tabel 2.3 Agenda kegiatan minggu ke 3 (Tiga) 19 July s/d 25 July 2021 

 

 

 

 

HARI/ 

TANGGAL 

URAIAN KEGIATAN  / 

PEKERJAAAN 
Ket 

Senin , 

12 – 07 – 2021 

-Pemasangan lampu LED di 

revenery  

PT. Kreasijaya 

Adhikarya 

Selasa, 

13 – 07 – 2021 
SAKIT 

Rabu, 

14 – 07 – 2021 

-Menambah kedudukan sofstater 

dicolling twoer 

Kamis, 

15 – 07  - 2021 

-Pemsangan lampu di turbin 

Jumat, 

16 – 07 – 2021  

-Pengecekan transmiter di turbin 

Sabtu, 

17 – 07 - 2021 

-Pemasangan lampu di Revenery 

HARI/ 

TANGGAL 

URAIAN KEGIATAN  / 

PEKERJAAAN 
Ket 

Senin , 

19 – 07 – 2021 

-Bongkar motor 1 phasa  

PT. Kreasijaya 

Adhikarya 

Selasa, 

20 – 07 – 2021 

SAKIT 

Rabu, 

21 – 07 – 2021 

-Cleaning valve di boiler 

 

Kamis, 

22 – 07  - 2021 

-Cleaning Compressor 

Jumat, 

23 – 07 – 2021  

-Pemberian grease ke motor 

Sabtu, 

24 – 07 - 2021 

-Mengganti bola lampu LED100 W 
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Tabel 2.4 Agenda kegiatan minggu ke 4 (Empat) 26 November s/d 1 Agustus 2021 

 

Tabel 2.5 Agenda kegiatan minggu ke 5 (Lima) 2 Agustus s/d 9 Agustus 2021 

 

 

 

 

 

HARI/ 

TANGGAL 

URAIAN KEGIATAN  / 

PEKERJAAAN 
Ket 

Senin , 

26 – 07 – 2021 

-Mengganti MCB di timbangan  

  mobil  

-Cleaning panel 

PT. Kreasijaya 

Adhikarya 

Selasa, 

27 – 07 – 2021 

-Pemasangan lampu LED 

disamping kantor 

Rabu, 

28 – 07 – 2021 
OFF 

Kamis, 

29 – 07  - 2021 
OFF 

Jumat, 

30 – 07 – 2021  
OFF 

Sabtu, 

31 – 07 - 2021 
OFF 

HARI/ 

TANGGAL 

URAIAN KEGIATAN  / 

PEKERJAAAN 
Ket 

Senin , 

2 – 08 – 2021 

-Cleaning panel di mcc  

PT. Kreasijaya 

Adhikarya 

Selasa, 

3 – 08 – 2021 

-Pemsangan kabel motor 3 phasa ke 

 mcb 

Rabu, 

4 – 08 – 2021 

-Cleaning aktuator 

 

Kamis, 

5 – 08  - 2021 

-Cleaning motor 3 phasa di 

 Revenery 

Jumat, 

6 – 08 – 2021  

-Mengganti IP posisioner aktuator 

 di Revenery 

Sabtu, 

7 – 08 - 2021 

-Penegecekan level switch 
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Tabel 2.6 Agenda kegiatan minggu ke 6 (Enam) 9 Agustus s/d 15 Agustus 2021 

 

 

Tabel 2.7 Agenda kegiatan minggu ke 7 (Tujuh) 16 Agustus s/d 22 Agustus 2021 

 

 

 

 

 

 

HARI/ 

TANGGAL 

URAIAN KEGIATAN  / 

PEKERJAAAN 

Ket 

Senin , 

9 – 08 – 2021 

-Pemberian Filter compressor   

PT. Kreasijaya 

Adhikarya 

Selasa, 

10 – 08 – 2021 

SAKIT 

 

Rabu, 

11– 08 – 2021 

SAKIT 

 

Kamis, 

12– 08  - 2021 

-Cek kabel power mekanik 

 

Jumat, 

13– 08 – 2021  

-Cleaning di Compressor 

 

Sabtu, 

14– 08 - 2021 

-Pemsangan kipas di Mcc Revenery 

HARI/ 

TANGGAL 

URAIAN KEGIATAN  / 

PEKERJAAAN 
Ket 

Senin , 

16 – 08 – 2021 

-Pengarahan dari pihak E & I 

-Survey areatempat kerja  

PT. Kreasijaya 

Adhikarya 

Selasa, 

17 – 08 – 2021 

-Service selenoid dan actuator 

Rabu, 

18 – 08 – 2021 

-Pengecekan panel 

-Cleaning workshop 

Kamis, 

19 – 08  - 2021 

-Pengambilan Data Preventive     

 pada motor 3 fasha 

Jumat, 

20 – 08 – 2021  

-Memperbaiki Valve 

Sabtu, 

21 – 08 - 2021 

-Pengecekan Panel di cooling 

Tower 
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Tabel 2.8 Agenda kegiatan minggu ke 8 (Delapan) 23 Agustus s/d 29 Agustus 2021 

 

Tabel 2.9 Agenda kegiatan minggu ke 9 (Sembilan) 30 Agustus s/d 31 Agustus 2021 

     

 Pada hari pertama (senin, 05 Juli 2021) personalia PT. Kreasijaya Adhikarya 

melakukan pengarahan, mulai dari pengenalan area sekitar dan pengenalan safety 

kepada semua peserta yang melaksanakan PKL (Praktek Kerja Lapangan) yang di 

pimpin langsung oleh pihak HRD di PT Kreasijaya Adhikarya. 

Untuk hari kedua (selasa, 06  2021) yaitu dilanjutkan dengan pengenalan diri dan 

pengenalan area di area masing-masing tempat. Untuk hari-hari berikutnya dari hari 

senin sampai dengan hari sabtu kami mulai melakukan kegiatan atau membantu 

pekerjaan yang sedang dikerjakan oleh karyawan di sana yang di bimbing oleh 

pembimbing lapangan. Adapun kegiatan yang dilakukan sebagai berikut: 

HARI/ 

TANGGAL 

URAIAN KEGIATAN  / 

PEKERJAAAN 
Ket 

Senin , 

23 – 08 – 2021 

-Cleaning panel di mcc  

PT. Kreasijaya 

Adhikarya 

Selasa, 

24 – 08 – 2021 

-Pemsangan kabel motor 3 phasa ke 

 mcb 

Rabu, 

25 – 08 – 2021 

-Cleaning aktuator 

 

Kamis, 

26 – 08  - 2021 

-Cleaning motor 3 phasa di 

 Revenery 

Jumat, 

27 – 08 – 2021  

-Mengganti IP posisioner aktuator 

 di Revenery 

Sabtu, 

28 – 08 - 2021 

-Penegecekan level switch 

HARI/ 

TANGGAL 

URAIAN KEGIATAN  / 

PEKERJAAAN 
Ket 

Senin , 

30 – 08 – 2021 

-Menyelesaikan laporan kerja 

  praktek  

PT. Kreasijaya 

Adhikarya 

Selasa, 

31 – 08 – 2021 

-Menyelesaikan laporan kerja 

  praktek 

Rabu, 

1 – 09 – 2021 
-Melakukan presentasi laporan 

  kerja praktek 
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1. survey tempat kerja dan pengenalan safety 

untuk hari kedua kami di ajak oleh pembimbing untuk melihat dan 

mengenali karyawan serta tempat-tempat pekerjaaan di sekitar 

perusahaan. Selanjutnya kami di peringatkan bahwa pentingnya safety 

pada saat berada dilapangan. Karena, resiko terjadinya kecelakaan di area 

tersebut sangat besar. Safety yang harus digunakan yaitu: sepatu, 

pelindung kepala (helm kerja), kacamata, sarung tangan dan penutup 

telinga. 

2. Dalam kesempatan ini kami melakukan pengecekan pada panel Motor 

apakah komponen pada kabel Motor terhubung semuanya ke lapangan dan 

memastikan tegangan sumbernya tidak melebihi atau pun tidak kurang 

dari tegangan yang telah ditetapkan. 

 

Gambar 2.1 Panel motor 

(sumber dokumentasi industri. 2021) 

3. Perbaikan control valve  

Control valve adalah sistem pengontrolan   untuk mengendalikan aliran, 

tekanan, temperatur, dan level cairan dengan cara membuka/menutup 

penuh atau membuka/menutup sebagian sebagian sebagai respons 

terhadap sinyal yang diterima dari pengendali.  Pada kegiatan control 

valve festo ini kami mengantikan valve vesto yang sudah ruak akibat 

komponen dalamnya terkena air yang 
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menyebab kan arus putus dan komponen terbakar sehimhha valvenya pun 

rusak. Adapun alat untuk penggantian valve festo ini adalah: 

 Obeng 

 Kunci L 

 Multi Tester 

 Kunci inggris 

 Tang potong 

 

4. Pemasangan  instrumen Level Switch. 

Pada kegiatan ini kami melakukan pemasangan intrumen Tujuannya untuk 

menjalankan sisitem informasi pada Level Switch dengan baik. Level 

Switch ini sendiri adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi ketinggian 

atau level dari suatu volume benda cair pada tangki. 

 

Gambar 2.2 level switch 

(sumber dokumentasi industri. 2021) 

 

5.  Pengecekan Flowmeter  

Flowmeter adalah alat untuk mengukur jumlah atau laju aliran air dari 

suatu fluida yang mengalir dalam pipa atau sambungan terbuka. Alat ini 

terdiri dari primary device, yang disebut sebagai alat utama dan 

secondary device (alat bantu sekunder).Flowmeter umunya terdiri dari 
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dua bagian, yaitu alat utama dan alat bantu sekunder. Alat utama 

menghasilkan suatu signal yang merespon terhadap aliran karena laju 

aliran tersebut telah terganggu. 

Alat utamanya merupakan sebuah orifis yang mengganggu laju aliran, 

yaitu menyebabkan terjadinya penurunan tekanan. Alat bantu sekunder 

menerima sinyal dari alat utama lalu menampilkan,merekam, dan/atau 

mentransmisikannya sebagai hasil dari laju aliran. 

 Kecepatan aliran. 

 Perbedaan tekanan (pressure). 

 Perubahan temperatur (suhu). 

 Volume ruangan. 

 Torsi yang diakibatkan oleh getaran atau lainnya. 

Alat yang digunakan: 

 Tank 

 Obeng 

 Tes Pen 

 

Gambar 2.3 flowmeter. 

Sumber : (Dokumentasi penulis 2021) 

6.  Pengecekan Suhu Motor 3 Phasa  
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 Motor induksi tiga fasa adalah alat listrik yang mengubah energi  

 listrik menjadi energi mekanik. 

 

 
               Gambar 2.4 Motor 3 Phasa. 

              (Sumber : Dokumentasi penulis, 2021) 

 

7. Pemasangan Aktuator  

 

Aktuator Pneumatik adalah aktuator yang memanfaatkan udara 

bertekanan menjadi gerakan mekanik. Dengan memberikan udara 

bertekanan pada sisi permukaan piston sesuai dengan gerak pistonnya. 

 

 
             Gambar 2.5 Aktuator. 

     (Sumber : Dokumentasi penulis, 2021) 

8.  Inverter 
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Inverter adalah suatu peralatan elektronika daya yang berfungsi untuk 

mengubah listrik DC menjadi AC. ... Prinsip kerja inverter adalah 

mengubah input motor (listrik AC) menjadi DC dan kemudian dijadikan 

AC lagi dengan frekuensi yang dikehendaki sehingga motor dapat 

dikontrol sesuai dengan kecepatan yang diinginkan. 

 

 

Gambar 2.6 Inverter. 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2021) 

 

 

 

 

 

 

2.2.   Target Yang Diharapkan  

         Sebelum melakukan kerja praktek wajib mempersiapkan atau memiliki tujuan 

mengapa harus melakukan kerja praktek , agar selama kerja praktek terlaksana lancar 
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dan tetap pada target yang diharapkan. Selama melakukan kerja praktek ada beberapa 

target yang di harapkan seperti:  

1. Dapat melihat, mengetahui dan memahami secara langsung dan dapat 

mempraktekkan setiap pekerjaan yang dilakukan di perusahaan dengan teori yang 

telah pelajari di bangku perkuliahan  

2. Mengetahui permasalahan-permasalahan yang timbul di industri serta mencari 

solusi penyelesaiannya  

3. Belajar berdisiplin dan bermasyarakat sesuai dengan tuntutan dunia industry  

4. Untuk menjalin kerjasama yang baik antar Politeknik Negeri Bengkalis dengan 

dunia industri yang bersangkutan  

5. Dapat menerapkan ilmu dalam kaitannnya dengan masalah permesinan dan 

produksi  

6. Supaya bisa berfikir dengan wawasan manajemen yang luas dalam bekerjasama 

dengan orang lain dari berbagai bidang tingkat dan keahliannya  

7. Belajar untuk membiasakan diri terhadap suasana di suatu perusahaan agar bisa 

bekerja dengan profesional.  

 

2.3.    Perangkat Keras atau Lunak yang Digunakan  

          Selama proses kegiatan kerja praktek yang di laksanakan ada beberapa 

perangkat yang digunakan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan seperti pada :  

1. Peralatan dan perlengkapan mesin Filter Press di antaranya, Taspen, kunci pas, 

kunci ring, obeng negatif, obeng positif, kunci sock, tang, dll.  

2. Buku panduan mesin Filter Press yang dilengkapi dengan bagian-bagian dari 

mesin Filter Press.  

3. Chain block, yang dipakai untuk mengangkat benda kerja untuk ukuran yang lebih 

besar lebih berat, dan crane yang ada berkapasitas 2 Ton.  

4. Fluida, yang dipakai yaitu minyak pelumas filter.  

5. Perlengkapan kebersihan seperti kain lap, kuas, skop, sapu 
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6.Perlengkapan safety seperti helm, kacamata, penutup telinga, sarung tangan, sepatu 

safety, dan  lain-lain.  

 

2.4.    Data - Data yang Diperlukan  

          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 dilapangan maupun 

dengan memperhatikan teknisi yang sedang praktek.  

2. Interview  

Merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung 

baik dengan supervisor maupun dengan teknisi yang ada di ruang lingkup 

industri/perusahaan.  

3. Studi Lapangan  

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 di bangku kuliah.  

  

2.5.   Dokumen- Dokumen File yang Dihasilkan  

    Dalam proses menyelesaikan laporan Kerja Praktek ini, ada beberapa Dokumen 

file yang Penulis anggap perlu dan yang dihasilkan , dokumen 22 diantaranya adalah:  

1. Dokumen  tentang proses permesinan Filter Press 

2. Dokumen tentang  cara kerja dan perawatan Filter Press 

3. Dokumen pendukung untuk penyusunan laporan  
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4. Contoh laporan Kerja Praktek (KP) dari perusahaan.  

 

2.6. Kendala-Kendala yang Dihadapi Dalam Menyelesaikan Tugas Dalam 

proses menyelesaikan laporan Kerja Praktek ini, ada beberapa  

hal yang Penulis anggap perlu diantaranya adalah:  

1. Pengetahuan yang didapat di kampus kurang teraplikasi di lapangan.  

2. Kurangnya pengalaman dalam pengoperasian mesin  

3. Sering terjadi pemadaman listrik akibat beban yang berlebihan  

4. Karena  keterbatasan  waktu  kerja  peraktek  yang  diberikan  singkat, membuat 

penulis kurang mendalami tentang mesin Filter Press.  

5. Dilihat  dari  kondisi  mesin  yang  sudah  lama,  terkadang  hasil  dari penelitian 

dari mesin Doosan kurang akurat.  

6. Apa yang sudah ditentukan agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan 

pertimbangan dalam pembuatan laporan.  

  

2.7.   Hal-Hal yang di Anggap Perlu  

           Dalam proses menyelesaikan laporan Kerja Praktek ini, ada beberapa hal yang 

Penulis anggap perlu diantaranya adalah:  

1. Mengambil data-data dan beberapa dokumen yang harus di buat pada penyusunan 

laporan.  

2. Menyesuaikan data dengan judul laporan yang penulis buat.  

3. Mengumpulkan  beberapa  informasi  dan  bahan  untuk  penyusunan laporan dari 

media internet.  

4. Lembar  pengesahan  dari  perusahaan  terkait  sebagai  bukti  bahwa laporan kerja 

praktek telah selesai.  
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Bab III 

PRINSIP KERJA PRESSURE TRANSMITER 

 

 

3.1.  Defenisi Transmiter 

 

TUGAS KHUSUS/TOPIK LAPORAN 

Pressure transmiter 

 

                                                  Gamabar 3.1 pressure transmiter 

                                                  Sumber:PT KreasiJaya Adhikarya 
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    Pressure transmitter merupakan alat yang berguna untuk mengubah perubahan 

sensing element dari sebuah sensor menjadi sinyal yang mampu diterjemahkan oleh 

controller. Transmitter sendiri pasti berhubungan antara satu sama lainnya dengan 

komponen sensor. Sensor yang berguna untuk mengukur besaran tekanan akan 

memberikan keluaran berupa sinyal elektrik yang selanjutnya oleh transmitter akan 

dikirim menuju controller. Standar sinyal output transmitter adalah 3 sampai 15 psig 

(0,2 – 1 kg/cm2),  4 – 20 mA ataupun 1 sampai 5 Volt. 

 

Jenis jenia pressure transmiter ada 3 yaitu sebagai berikut: 

-Differential pressure transmiter 

-Strain gauge pressure transmiter 

-Piezo electric pressure transmite 

     Pressure transmitter mengirimkan data berupa signal elektronika, signal ini 

merupakan signal standard, dalam instrumentasi dikenal beberapa macam signal 

standard seperti signal elektrik, signal pneumatic, signal digital, field bus, profibus, 

dan lain-lain. Signal elektrik 4-20mA lebih dikenal karena signal ini lebih banyak 

dipakai, dimana perubahan  arus 4mA sampai 20mA secara 

proportional  menunjukkan perubahan besaran proses yang diukur. Sebagai contoh 

jika sebuah pressure transmitter mempunyai batas ukur bawah 0 Bar (untuk 

selanjutnya batas ukur bawah disebut LRV, Low Range Value) dan batas ukur atas 

100 Bar (untuk selanjutnya batas ukur atas disebut URV, Upper Range Value) atau 

dengan kata lain pressure transmitter mempunyai range 0 Bar sampai 100 Bar. maka 

signal yang dihasilkan oleh transmitter adalah 4mA ketika tekanan yang diukur 0 Bar 

dan signal yang dikeluarkan pressure transmitter sama dengan 20mA ketika pressure 

yang diukur berada pada kondisi 100 Bar, demikian pula pada kondisi diantaranya 

besarnya keluaran mA dari pressure transmitter akan sebanding demngan besarnya 

http://www.rajaloadcell.com/kategori/44/transmitter
http://www.rajaloadcell.com/kategori/65/jasa-kalibrasi
http://www.rajaloadcell.com/kategori/65/jasa-kalibrasi
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tekanan yang diukur, misalnya  pada saat tekanan 50 Bar keluaran transmiter adalah 

12 mA 

Dan adapun bagian alat-alat dalam pressure transmiter: 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                           Gamabar 3.2 produk struktur 

                                           Sumber: https://www. pressure-transmitter/.html 

 

Langkah-langkah kalibrasi sebagai berikut: 

 

-Pertama-tama kita siapkan alat kerja seperti; Multimeter, kunci pas, kunci inggris, 

obeng, sumber power 24V DC, kalibrator misalnya DWT, HART communicator. 

 

-Pasangkan pressure transmitter pada DWT pastikan tidak ada kebocoran, karena kita 

akan memberikan tekanan sampai 100 Bar pada transmitter tersebut. 

 

-Pasangkan power dan multimeter untuk membaca keluaran transmitter. 
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-Siapkan alat untuk mencatat nilai-nilai hasil kalibrasi, 

 

-Pasangkan HART, karena transmitter ini HART applicable maka proses konfigurasi 

dan eksekusi kalibrasi akan dilakukan melalui alat yang disebut HART. 

 

-Setelah semua perlengkapan terpasang, dalam keadaan tanpa tekanan lihat keluaran 

transmitter harus 4mA jika tidak lakukan pengaturan zero trim melalui HART 

sehingga keluaran yang terukur pada multi meter menunjukkan 4mA. 

 

-Naikan tekanan  ke transmitter sampai mencapai tekanan batas atas (100Bar) 

pertahankan tekanan dalam keadaan ini untuk beberapa saat sementara itu amati 

multimeter harus menunjukkan 20mA jika tidak maka lakukan langkah pengaturan 

melalui HART yang biasa disebut span adjustment. 

 

-Ulangi langkah 6 dan 7 hingga keluaran transmitter menunjukkan nilai yang 

seharusnya yaitu 4mA ketika transmitter tidak bertekanan dan 20mA pada saat 

transmitter mendapat  tekanan 100Bar. 

 

Jika sudah demikian maka proses kalibrasi hampir selesai, tetapi jangan lupa untuk 

memeriksa nilai keluaran transmitter pada beberapa titik antar LRV dan URV, untuk 

itu mulai dengan memberi tekanan  sebesar 25% catat mA yang dihasilkan, lakukan 

hal yang sama untuk tekanan 50% dan tekanan 75%, nila mA yang dihasilkan pada 

point-point antara LRV dan URV tersebut dapat dihitung dengan formula dibawah 

ini; 

  

Sudah menjadi karakteristik alat kalau nilai keluaran transmitter yang sesungguhnya 

selalu ada perbedaan dengan nilai hasil perhitungan, perbedaan inilah yang disebut 

error, besarnya error menentukan hasil akhir kalibrasi, ada batasan yang menentukan 

apakah hasil kalibrasi LOLOS ( pass) atau GAGAL ( fail). 
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Maksudnya dalam spesifikasi transmitter sudah ditentukan besarnya error maksimum 

yang menjadi patokan hasil kalibrasi dapat diterima atau tidak. 

 

Fungsi differential pressure transmiter 

 

Gambar 3.3 transmiter menggunakan pipa kapiler 

Sumber: https://www. pressure-transmitter/.html 

 

      Differential Pressure transmitter adalah salah satu jenis peralatan 

instrument  yang paling banyak digunakan sebagai alat ukur dalam industri, karena 

transmitter model ini bisa difungsikan dalam banyak aplikasi seperti untuk mengukur 

tekanan positip, untuk mengukur tekanan vakum, untuk mengukur perbedaan 

tekanan, untuk mengukur ketinggian permukaan isi tangki (Level) dan untuk 

pengukuran laju alir (Flow). 

      Sesuai dengan namanya, prinsif kerja differential pressure transmitter 

(transmitter perbedaan tekanan) yaitu mengukur tekanan pada dua titik, 

membandingkan besarnya kedua tekanan tersebut lalu menghasilkan output, teknik 
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pengukuran yang banyak digunakan differential pressure transmitter adalah 

technology strain gauge, kapasitansi dan vibrating wire atau mechanical resonansi. 

Output dari sensor secara elektronik dikonversi ke sinyal standar 4-20 mA untuk 

kemudian dikirimkan ke perangkat monitor atau alat kontrol yang terletak di lokasi 

aman seperti di ruang kontrol ( control room). Lihat gambar dibawah ini 

menunjukkan interkoneksi dari differential pressure transmitter ke peranti monitor di 

ruang control, gambar hubungan signal seperti inilah yang disebut Instrument Loop 

Drawing atau disingkat ILD 

Untuk mengukur tekanan positip 

 

Differential pressure transmitter dapat digunakan sebagai pengukur tekanan positip 

(gauge pressure). Caranya yaitu dengan menghubungkan bagian sensor berlabel H ke 

bagian proses yang akan diukur misalnya ke tangki, ke pipa, ke reaktor, ke bak 

penampungan, ke boiler, ke storage, dan media proses lainnya, sementara bagian 

yang berlabel L dibiarkan terbuka ke atmosphere. Besarnya tekanan ynag diukur oleh 

sensor akan di konversikan ke dalam signal standard sesuai dengan hasil kalibrasi 

transmitter. 
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                                        Gambar 3.4. transmiter 

                                        Sumber: https://www. pressure-transmitter/.html 

dari formula tersebut diketahui bahwa dengan mengetahui parameter tekanan dan 

density cairan maka ketinggian cairan dalam tangki (Level) dapat diketahui 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1.   Kesimpulan  

Dari praktik kerja lapangan yang dilakukan, penulis belajar bagaimana sebuah 

perusahaan mengarahkan atau mengkoordinasi sebuah SDM dan SDA juga fasilitas 

yang diperoleh agar menghasilkan suatu yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Selain 

itu banyak sekali manfaat yang diperoleh penulis dari belajar menjadi seorang pekerja 

yang tertib akan peraturan yang berlaku di perusahaan hingga belajar bagaimana 

mempertanggung jawabkan setiap kegiatan termasuk mempresentasikan hasil kerja 

lapangan praktikan dihadapan direksi dan karyawan lain yang tentunya lebih 

berpengalaman dan berpengetahuan luas dibanding penulis. Manfaat lain juga yang 

penulis peroleh antara lain:  

1. Mempelajari disiplin ilmu yang berbeda dengan basic dari penulis sendiri seperti 

teknik mengelas, menggerinda dan keterampilan mekanik lainnya.  

2. Memahami sistem manajemen produksi industri secara konkrit khususnya pada 

produksi olahan minyak kelapa sawit di PT.Kreasijaya Adhikarya  

3. Menciptakan suatu metode baru terkait inovasi yang perlu dilakukan terhadap 

sistem produksi guna meningkatkan produk hasil produksi dan menekan biaya 

produksi seminimal mungkin.  

4. Mempelajari sistem kerja dari suatu lingkungan industri sehingga dapat dijadikan 

modal awal untuk melangkah kedalam lingkungan dunia industri yang 

sesungguhnya.  
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4.2.     Saran 

          Sehubungan dengan pengalaman yang didapat selama Kerja Praktek di PT. 

Kreasijaya Adhikarya Dumai, saran yang ingin disampaikan adalah :  

1. Saran untuk tempat kerja praktek adalah agar dapat menambahkan papan informasi 

yang menjelaskan tentang jam buka/tutup serta struktur organisasi PT. Kreasijaya 

Adhikarya Dumai 

2. Sebaiknya kabupaten bengkalis memiliki layanan jaringan internet secara 

menyeluruh, sehingga masyarakat yang tinggal jauh dari kota juga dapat 

mengakses internet dengan lancar dan tanpa batas.  

3. Dalam proses pelaksanaan kerja praktek dan penyusunan laporan KP diharapkan 

dapat memberikan arahan dan saran yang lebih baik, sehingga dalam proses 

pembuatan laporan dapat berjalan dengan lancar. 
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