
1  BAB 1 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang   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 Sumatra Barat 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. Agro Wira Ligatsa . Dalam operasinya PT. Agro Wira Ligatsa memperoleh bahan baku dari perkebunan yang dimiliki perusahaan dan perkebunan penduduk di sekitar pabrik. Pabrik pengolahan kelapa sawit PT. Agro Wira Ligatsa  memiliki kapasitas kerja 84 ton/jam. Pabrik kelapa sawit dalam konteks industri kelapa sawit di indonesia di pahami sebagai ekstraksi CPO (Crude Palm Oil). 



2  Pada pabrik kelapa sawit pengolahan bahan baku lebih dititik beratkan dalam memproduksi crude palm oil (CPO) dan palm kernel. Hasil produksi diharapkan dapat memenuhi persyaratan mutu sehingga dapat dijual dengan harga yang tinggi dan biaya yang minima. Disamping itu, limbah sebagai produk samping harus dikendalikan dengan baik.  Tandan Buah Segar (TBS) dari kelapa sawit merupakan bahan baku dari proses pembuatan minyak kelapa sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan palm kernel  (PK) yang dilakukan melalui beberapa tahap proses, meliputi proses perebusan, pelumatan, pengempaan, pemisahan, penyaringan, serta penimbunan. Tujuan utama proses adalah mengolah bahan baku TBS dengan kriteria matang yang baik sehingga diperoleh hasil CPO dan kernel yang memenuhi persyaratan mutu.   Adapun mutu dari produk pabrik pengolahan kelapa sawit sangat ditentukan oleh perlakuan yang diberikan terhadap TBS mulai dari lapangan, transportasi, hingga pengolahan pabrik. Semua itu merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi dan menentukan mutu dari produk baik CPO maupun kernel.  Pada dasarnya proses pengolahan yang terjadi dipabrik kelapa sawit merupakan proses pengolahan secara fisika. Proses pengolahan TBS menjadi CPO dan kernel melalui beberapa tahap sebagai berikut : 1. Stasiun Penerimaan Buah (Fruit Reception Station) 2. Stasiun Penimbunan Sementara(Loading Ramp Station) 3. Stasiun Perebusan (Sterilizer Station) 4. Stasiun Penebahan (Threshing Station) 5. Stasiun Pengempaan (Pressing Station) 6. Stasiun Klarifikasi (Clarification Station) 7. Stasiun Pengolahan inti (Kernel Station) 8. Stasiun Pembangkit Listrik (Power PlantStation) 9. Stasiun Ketel Uap (Boiler Station) 10. Stasiun Pengolahan Air (Water Treatment Station)  
 



3  1.2 Tujuan Kerja Praktek (KP)  Tujuan Kerja Praktek yang dilaksanakan oleh Mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis, adalah sebagai berikut: 1. Mempelajari siklus dalam dunia pekerjaan. 2. Mengaplikasi ilmu yang di peroleh di bangku kuliah di tempat kerja praktek. 3. Menambah wawasan dan ilmu baru dari tempat KP 4. Memberi kesempatan kepada Mahasiswa untuk memeperoleh pengalaman sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan dari program sudinya. 5. Meningkatkan, memperluas, menumbuhkan serta memantapkan proses penyerapan teknologi. 6. Mendapatkan pengalaman kerja dan gambaran mengenai kondisi kerja yang ada di perusahaan.  
1.3 Manfaat Kerja Praktek (KP)  Manfaat Kerja Praktek yang dilaksanakan oleh Mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis, adalah sebagai berikut: 1. Mendapatkan ilmu yang tidak di dapatkan di bangku perkuliahan. 2. Menambah wawasan dan pengalaman kerja di bidang Teknik Mesin. 3. Mengenal dunia kerja dan cara berinteraksi yang baik di tempat kerja. 4. Mahasiswa dapat menerapkan ilmu pengetahuan di dalam dunia kerja secara nyata. 5. Mahasiswa memperoeh kesempatan untuk dapat menganalisis masalah yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam pekerjaan yang di lakukan di dalam dunia kerja


