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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



4  BAB 2 

DESKRIPSI KEGIATAN SELAMA KERJA PRAKTEK 

 

 
2.1 Sejarah Perusahaan  PT. AGRO WIRA LIGATSA merupakan Perseroan Terbatas dengan Akte Pendirian Perseroan Terbatas Nomer 08, tanggal 05 April 2013, yang dibuat di hadapan Notaris SUTRISNO ARSJAD,SH, berkedudukan di kabupaten Deli Serdang, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI dengan surat Nomor AHU-22870.A. H. 01.01. Tahun 2013, tertanggal 30 April 2013 tentang pengesahan Badan Hukum Perseroan. Pabrik kelapa sawit(PKS) PT. AGRO WIRA LIGATSA mempunyai prospek yang baik, dimana perusahaan akan menyediakan CPO dan inti sawit untuk diolah oleh pabrik-pabrik agroindustri hulu maupun hilir yang terus berkembang di Wilayah Indonesia.kegiatan ini,bagi pemerintah tentunya akan memberikan keuntungan dalamsektor pajak,pertambahannilai dan bersama-sama sektor lainnya akan menaikkan perekonomian daerah. Disamping itu, keberadaaan PMKS memberikan arti penting dalam program pengembangan wilayah, peyediaan lapangan kerja dan lain sebagainya. Rencana kegiatan pembangunan PKS milik PT. AGRO WIRA LIGATSA terletak di Jorong Simpang Tiga Alin Nagari Muaro Kiawai, Kecematan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Rencana kegiatan pembangunan PKS ini berada pada lahan seluas ± 20 Ha dengan status Jual Beli lahan oleh SUWARDI, SE selaku Direktur di PT. AGRO WIRA LIGATSA kepada masyarakat pemilik lahan (Akte Pengikatan Jual Beli Terlampir). Lahan tersebut akan dimanfaatkan oleh PT. AGRO WIRA LIGATSA untuk pabrik kelapa sawit, kebun kelapa sawit, kantor, perumahaan karyawan, kolam IPAL, serta sarana dan prasarana lainnya. Rencana kegiatan Pembangunan PKS ini juga telah mendapatkan Izin Lokasi pembangunan PKS (Surat Izin Lokasi Terlampir). 

 



5   Gambar 2.1. PT. Agro Wira Ligatsa  
2.2 Visi dan Misi Perusahaan 2.2.1 Visi  Menjadi perusahan berwawasan nasional yang membangaun Indonesia, hebat dan sukses di perkebunan kelapa sawit yang bereputasi dan berkontribusi meningkatkan kesejahterana masyarakat. 2.2.2 Misi  Menyediakan produk kelapa sawit dan turunanannya yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. 1. Menjadi perusahan yang hebat denagan cara menbangun budaya disiplin dan sumber daya manusia pembelajar untuk memaksimalkan kekuatan karyawan dan organisasi. 2.  Orang yang tepat dan sistem yang baik. 3. Membangun budaya disiplin dan sumber daya manusia pembelajaran untuk memaksimalkan kekuatan karyawan dan organisasi. 4. Mememiliki kekuatan seperti perusahan multinasional namuan dengan kelincahan seprti sebuah perusahan kecil.  



6  5. Menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme dan tata kelola perusahan yang baik 6. Secara konsisten memberikan keuntungan diatas standar pasar atas dana pemeganag sahama.  
2.3 Struktur Perusahaan   Struktur organisasi PT. Agro Wira Ligatsa  memperlihatkan klasifikasi jabatan, pembagian tugas dan  tanggung jawab yang jelas sehingga memudahkan suatu pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan fungsi, jabatan dan wewenang yang telah ditentukan, sehingga dapat mencerminkan  tata hubungan antara pimpinan dengan bawahan yang lebih rasional, agar dapat memberikan kesempatan untuk mengambil keputusan yang lebih tepat. Struktur organisasi PT. Agro Wira Ligatsa                   Gambar 2.2: Struktur Perusahaan PT. Agro Wira Ligatsa     ASSISTEN KEPALA MILL MANAGER KTU 

Ast. Maintenance Ast. Electrical Ast. Proses Ast. Laboraturium MANDOR 



7  1. Mill Manager Peran penting dari seorang mill manager ini sebenarnya sangat besar bagi perkembangan sebuah industry manufakturing. Tugas dan wewenang dari seorang 
mill manager antara lain adalah untuk mengelola beragam jenis fungsi dalam internal pabrik.  
2. KTU/Kepala Administrasi  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   
3. Asisten Kepala  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.        



8  4. Asisten Maintenance  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. 
 

5. Asisten Electrical  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.  
6. Asisten Proses  Mengusahakan tercapainya sasaran pengolahan dengan memperhatikan mutu, efisiensi dan hasil analisa laboratorium, hasil pengolahan air, pengolahan limbah serta biaya produksi.  
7. Asisten Laboratorium  a. Bertanggung jawab atas kelancaran proses produksi dengan memperhatikan semua sasaran, target dan anggaran. b. Bertanggungjawab atas ketepatan analisa produk yang dihasilkan oleh pabrik 



9  BAB 3 

TUGAS KHUSUS / TOPIK LAPORAN 
 

 

3.1 Spesifikasi Kegiatan Selama Kerja Praktek Kerja Praktek (KP) yang dilaksanakan dari  10 Agustus s/d 10 September 2021 di PT Agro Wira Ligatsa. Selama pelaksanaan KP tugas yang diberikan adalah sebagai berikut :  Table 3.1 Laporan Kerja Praktek Minggu ke 1 NO HARI/TANGGAL KEGIATAN HARIAN 1 Selasa 10 agustus  2021 Pengenalan PT. Agro Wira Ligatsa 2 Rabu 11 agustus  2021 OFF 3 Kamis 12 agustus 2021 Melakukan pergantian  rotor  pada bagian 
Ripple Mill  4 Jum’at 13 agustus 2021 Melakukan pabrikasi, membuat sentrap 
tank 5 Sabtu 14 agustus 2021 Melakukan perbaikan pada scrapper, 
chen lepas dari Sproket  6 Minggu 15 agustus 2021 OFF  Table 3.2 Laporan Kerja Praktek Minggu ke 2 NO HARI/TANGGAL KEGIATAN HARIAN 1 Senin 16 agustus 2021 Melakukan perbaikan pada bagian fruit 
elevator 2 Selasa 17 agustus 2021 OFF  3 Rabu 18 agustus 2021 Melangsir bagian bagian pabrikasi  4 Kamis 19 agustus 2021 Melakukan pengecekan prefentif 5 Jum’at 20 agustus 2021 Melakukan pengecekan prefentif 6 Sabtu 21 agustus 2021 Melakukan pengecekan prefentif 7 Minggu 22 agustus 2021 OFF 



10  Table 3.3 Laporan Kerja Praktek Minggu ke 3 NO HARI/TANGGAL KEGIATAN HARIAN 1 Senin 23 agustus  2021 Melakukan perbaikan pada ripple mill 2 Selasa 24 agustus  2021 Membuat as pada bagian fruit elevator 3 Rabu 25 agustus 2021 Melakukan pergantian liner pada bagian 
srapper 4 Kamis 26 agustus 2021 Melakukan perbaikan pada thresher 5 Jum’at 27 agustus 2021 Melakukan perbaikan pada thresher 6 Sabtu 28 agustus 2021 Melakukan perbaikan pada srapper 7 Minggu 29 agustus 2021 Off  Table 3.4 Laporan Kerja Praktek Minggu ke 4  Table 3.5 Laporan Kerja Praktek Minggu ke 5 NO HARI/TANGGAL KEGIATAN HARIAN 1 Senin 6 september 2021 Off  2 Selasa 7 september 2021 Off 3 Rabu 8 september 2021 Off 4 Kamis 9 september 2021 Off 5 Jum’at 10 september 2021 Off      NO HARI/TANGGAL KEGIATAN HARIAN  1 Senin 30 agustus 2021 Melakukan perbaikan pada pintu rebusan 2 Selasa 31agustus 2021 Melakukan perbaikan pada pompa air 3 Rabu 1 september 2021 Melakukan perbaikan pada claybath, mengganti bearing  4 Kamis 2 september 2021 Melakukan pergantian anger pada bagian 
conveyor 5 Jum’at 3 september 2021 Melakukan perbaikan pada pompa air  6 Sabtu 4 september 2021 Melakukan pergantian rantai pada bagian 
srapper 7 Minggu 5 september 2021 Off 



11  3.1.1 Dokumentasi Saat Kerja Pratek 1. Melakukan Perbaikan Pada Riplle Mill  Gambar 3.1 Ripple Mill 
  Gambar 3.2 Riplle Mill 

 
 
 

 

 

 

 



12  2.  Melakukan Perbaikan Pada Bagian Thresher  Gambar 3.3 Thresher 
                   Gambar 3.4 Thresher 

 



13  3. Membuat Setelan Untuk Fruit Elevator  Gambar 3.5 Setelan Fruit Elevator 
 4.  Memperbaiki Pompa Air  Gambar 3.6 Pompa Air     



14  5.  Mengganti Gear Sproket Pada Elevator  Gambar 3.7 Gear 
 6. Melakukan Pegukuran Pada Diameter Pompa  Gambar 3.8 Alat Ukur     



15  7. Melakukan Tab Pada As Claybath  Gambar 3.9 As Claybath  
3.2 Target Yang Diharapkan 

 Dalam pelaksanaan kerja Praktek yang dilakukan di Dept MTC yang terhitung sejak 10 Agustus s/d 10 September 2021, terdapat beberapa target yang ingin dicapai, diantaranya : 1. Memahami dunia kerja di bidang Teknik Mesin 2. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang dunia kerja dan pemanfaatan ilmu Teknik Mesin di  perusahaan 3. Mampu mengaplikasikan ilmu yang didapat di bangku perkuliahan di tempat KP. 4. Memahami setiap pekerjaan yang dilaksanakan bersama mentor   



16  3.3 Perangkat Lunak/Keras  yang digunakan  Perangkat yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan di PT. Agro Wira Ligatsa selama kerja praktek diantaranya: 
1. Safety Helmet  Safety helmet berfungsi sebagai pelindung kepala dari benda yang bisa mengenai kepala secara langsung.  Gambar 3.10 Safety Helmet 
 
 

2. Safety Belt   Safety belt berfungsi sebagai pelindung diri ketika pekerja bekerja/berada di atas ketinggian. 



17    Gambar 3.11 Safety belt  Sumber: https://pustaka.stipap.ac.id  3.  Safety Shoes  Safety shoes berfungsi untuk mencegah kecelakaan fatal yang menimpa kaki karena benda tajam atau berat, benda panas, cairan kimia dan sebagainya.  Gambar 3.12  Safety shoes       



18  4.  Sarung Tangan  Berfungsi sebagai alat pelindung tangan pada saat bekerja di tempat atau situasi yang dapat mengakibatkan cedera tangan. Bahan dan bentuk sarung tangan di sesuaikan dengan fungsi masing-masing pekerjaan.  Gambar 3.13 Sarung Tangan  6.  Masker (Respirator)  Berfungsi sebagai penyaring udara yang dihirup saat bekerja di tempat dengan kualitas udara buruk (misal berdebu, beracun, dsb).  Gambar 3.14 Masker   



19  7. Jas Hujan (Rain Coat)  Berfungsi melindungi dari percikan air saat bekerja (misal bekerja pada waktu hujan atau sedang mencuci alat).  Gambar 3.15 Jas hujan (rain coat) 
Sumber: https://pustaka.stipap.ac.id  8.  Kacamata Pengaman (Safety Glasses)  Berfungsi sebagai pelindung mata ketika bekerja (misalnya mengelas).  Gambar 3.16 Kacamata pengaman (safety glasses)   



20  9.  Penutup Telinga (Ear Plug)  Berfungsi sebagai pelindung telinga pada saat bekerja di tempat yang bising.  Gambar 3.17 Peutup Telinga 
 10.  Pelindung Wajah (Face Shield)   Berfungsi sebagai pelindung wajah dari percikan benda asing saat bekerja (misal pekerjaan menggerinda).   Gambar 3.18 pelindung wajah 

Sumber: https://pustaka.stipap.ac.id 
  



21  3.4 Data yang diperlukan 1. Observasi  Merupakan metode pengumpulan data yang komplek karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Metode observasi dilakukan dengan cara mengamati langsung terhadap semua kegiatan yang berlangsung, baik melalui praktek dilapangan maupun dengan memperhatikan teknisi yang sedang bekerja. 
2. Interview Merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab secara langsung baik dengan supervisor maupun dengan teknisi yang ada di ruang lingkup industri/perusahaan. 3. Studi Perpustakaan Studi Perpustakaan adalah metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. 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.  
3.5 Dokumen dan file-file yang dihasilkan 

 Selama kegiatan kerja praktek berlangsung di PT. Agro Wira Ligatsa, perusahaan memberikan beberapa dokumen dan file yang dapat diakses oleh mahasiswa seperti: Struktur Organisasi PT. Agro Wira Ligatsa Pihak perusahaan juga memiliki dokumen rahasia yang tidak dapat diakses oleh pekerja/mahasiswa magang, karena dokumen dan file itu merupakan rahasia perusahaan.     



22  3.6 Kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan Tugas  Adapun kendala–kendala yang di hadapi dalam pembuatan dan penyelesaian tugas praktek ini yaitu: 3. Keterbatasan peralatan kerja sehingga menghambat pekerjaan. 4. Kurangnya pengetahuan tentang penyusunan laporan kerja praktek yaitu dari segi bahasa, tata tulis, paragraf, dan lampiran yang diperlukan dalam pembuatannya. 5. Terbatasnya waktu kerja praktek sehingga pada saat pengumpulan data untuk penyelesaian laporan tidak semua di dapati dari perusahaan tempat kerja praktek.  
3.7 Hal yang diaggap perlu 1. Kemampuan diri untuk bisa beradaptasi dengan baik. 2. Kemampuan menganalisis tugas yang diberikan. 3. Mempelajari teknologi terbaru untuk menyelesaikan project  
3.8 Target yang di harapkan  Terhitung sejak 10 Agustus- 10 September 2021 , terdapat beberapa target yang ingin dicapai, diantaranya : 1. Memahami proses dalam dunia kerja di bidang Teknik Mesin 2. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan didalam dunia kerja. 3. Mampu mengaplikasikan ilmu yang didapat di bangku perkuliahan di tempat kerja praktik (KP). 4 Memahami setiap pekerjaan yang dilaksanakan bersama teknisi 
     



23  BAB 4 

PERAWATAN PADA MESIN RIPPLE MILL 
 

 

4.1 Pengertian Maintenance dan Jenis-Jenis Maintenance  Maintenance adalah seperangkat kegiatan pemeliharaan dari suatu peralatan dan fasilitas yang selalu siap untuk digunakan secara efektif dan efisien sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan dan berdasarkan standar (fungsionalitas dan kualitas). 
4.1.1 Jenis-Jenis Maintenance  Secara umum ada terdapat beberapa jenis-jenis maintenance,diantaranya sebagai berikut: 
1. Preventive Maintenance 

Preventive maintenance adalah pemeliaraan yang dilakukan secara terjadwal,umumnya secara periodik,dimana sejumlah tugas pemeliharaan seperti inspeksi, perbaikan, penggantian, pembersihan, pelumasan dan dilaksanakan. 
2. Predictive Maintenance 

Predictive Maintenance adalah perawatan yang dilakukan untuk mengantisipasi kegagalan sebelum terjadi kerusakan total. Predictive 

Maintenance ini akan memprediksi kapan akan terjadinya kerusakan pada komponen tertentu pada mesin dengan cara melakukan analisa trend perilaku mesin/peralatan kerja. Berbeda dengan Periodic maintenance yang dilakukan berdasarkan waktu (Time Based), Predictive Maintenance lebih menitikberatkan pada Kondisi Mesin (Condition Based). 

3. Corrective Maintenance 

Corrective Maintenance adalah Perawatan yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi penyebab kerusakan dan kemudian memperbaikinya sehingga Mesin atau peralatan Produksi dapat beroperasi normal kembali. Corrective 

Maintenance biasanya dilakukan pada mesin atau peralatan produksi yang sedang beroperasi secara abnormal (Mesin masih dapat beroperasi tetapi tidak optimal).  



24  4. Breakdown Maintenance 

Breakdown Maintenance merupakan perbaikan yang dilakukan tanpa adanya rencana terlebih dahulu. Dimana kerusakan terjadi secara mendadak pada suatu alat/produk yang sedang beroperasi, yang mengakibatkan kerusakan bahkan hingga alat tidak dapat beroperasi.  
4.2 Mesin Ripple Mill 

4.2.1 Pengertian Mesin Riplle Mill  Mesin Ripple Mill adalah salah satu mesin produksi yang berfungsi sebagai pemecah biji sawit untuk memisahkan cangkang dengan inti sawit. Pada tahun 1979, Pellet Technology Australia PTY LTD mengemangkan pemakaian 
ripple mill, yang awalnya dimulai dari pemecahan biji bunga matahari, biji kapas dan kacang kedelai. Ripple mill terdiri dari dua bagian yaitu rotating rotor dan 
stationary plate. Rototing rotor terbagi dari 30 batang rotor rot yang terbuat dari 
high carbon stell yang terdiri dari dua lapis yaitu 15 batang dipasang dibagian luar dan 15 batang dibagian dalam. Stationary plate terbuat dari high carbon stell dengan permukaan bergerigi tajam.  Mekanisme pemecahan ripple mill yaitu dengan cara menekan biji dengan rotor pada dinding yang bergerigi dan menyebabkan pecahnya biji. Biji yang berada didalam alat akan mengalami frekuensi benturan yang cukup tinggi baik dengan plat bergerigi maupun rotor sehingga frekuesi pikulan ini dapat menembakkan biji lebih mudah lekang. Untuk menjamin kontinuitas biji yang masuk dan tetap seimbang dengan kapasitas olah maka alat ini dilengkapi dengan pengatur umpan serta dilengkapi dengan penangkap logam. Efiseinsi pemecahan biji dipengaruhi oleh: 1. Kondisi ripple mill. Keadaan plat yang bergerigi tumpul dan rod ang bengkok akan menyebabkan pemecahan tidak efektif.  2. Jarak rotor dengan plat bergerigi. Jarak yang terlalu rapat akan menyebabkan persentase biji yang remuk cukup tinggi dan bila jarak terlalu renggang maka pemecahan biji tidak sempurna.  



25  3. Putaran rotor, putaran yang terlalu cepat akan menghasilkan biji yang hancur dan putaran yang terlalu rendah menyebabkan biji tidak pecah. 4. Bentuk biji, ukuran biji yang heterogen, bentuk biji yang gepeng dan lonjong akan menyebabkan efisiensi pemecahan rendah.  
4.3 Prinsip kerja Mesin ripple mill 

Ripple mill merupakan suatu alat yang digunakan pada pabrik kelapa sawit untuk proses pengolahan inti yang berfungsi untuk memecahkan nut sehingga inti terlepas dari cangkang. Pada Ripple Mill terdapat rotor yang berputar pada ripple plate bagian yang diam. Biji masuk diantara rotor dan Ripple Plate sehingga saling berbenturan dan memecahkan cangkang dari inti. Biji dari nut silo masuk ke ripple mill untuk dipecah sehingga inti terpisah dari cangkang. Biji yang masuk melalui rotor akan mengalami gaya sentrifugal (menjauhi pusat putaran) sehingga biji keluar dari rotor dan terbanting dengan kuat yang menyebabkan cangkang pecah. Cangkang dan inti yang sudah terpisah diangkut oleh Craked Mixture Conveyor lalu Creaked Mixture Elevator dan diolah untuk proses berikutnya untuk mendapatkan inti kelapa sawit.  
4.4 Komponen Mesin Ripple Mill 

 Komponen utama Ripple Mill terdiri dari brbrapa bagian yaitu :  1. Rotor  
 Rotor adalah bagian mesin yang berputar yang terdiri dari beberapa bagian komponen, yaitu sebagai berikut:  Gambar 4.1 Rotor 



26  2. Rotor As 

Rotor as adalah poros yang digunakan sebagai penumpu beban komponen lain pada rotor. Akibat putaran rotor as maka rotor akan berputar, putaran rotor 

as adalah akibat motor yang mentransmisikan putarannya ke rotor as melalui puli dan sabuk.   Gambar 4.2  Rotor As 
Sumber : https://pustaka.stipap.ac.id  3. Piringan  Piringan adalah salah satu komponen rotor yang digunakan sebagai kedudukan dari rotor bar. Piringan digunakan sebagai pengapit rator bar agar tetap pada posisinya.   Gambar 4.3 Piringan 
Sumber : https://pustaka.stipap.ac.id   



27  4. Rotor bar  Rotor bar adalah poros pejal yang berbentuk di sekeliling rotor yang digunakan tempat biji sawit yang masuk ke ripple mill. Selanjutnya rotor membawa biji berputar bersama putaran rotor untuk dipecah.  Gambar 4.4 Rotor Bar   
5. Spacerring  Spacer ring diguakan sebagai kopling antara as dengan piringan sehingga pirngan berputar bersamaan dengan putaran rotor as.  Gambar 4.5 Spacerring 

Sumber : https://pustaka.stipap.ac.id 
 
   



28  6. Baut dan mur  Baut dan mur merupakan alat pengikat yang sangat penting pada bagian 
rotor. Baut dan mur memiliki fungsi sebagai pengikat antara apacer dengan piringan  
7. Ripple plate  Ripple plate disebut dengan dinding pemecah biji. Biji yang dibawa berputar oleh rotor akan terlempar mengalami tekanan ke dinding ini sehingga mengkibatkan biji terpecah. Ripple plate dibuat bergerigi pada dindingnya untuk menciptakan tekanan yang terjadi pada biji.  Gambar 4.6 Ripple plate  8. Bantalan   Bantalan pada ripple mill digunakan untuk menumpu rotor as terbeban, gaya yang akan diakibatkan oleh rotor as hanya mengakibatkan gaya radial sehingga bantalan yang ada hanya bantalan radial berjumlah dua (2) pada dua sisi penumpu rotor as. 

 

 

 

   



29  9. Ripple side  Ripple side adalah penutup ripple mill agar biji yang masuk kedalam 
ripple mill dapat keluar sebelum terjadi pemecahan. 10. Motor listrik  Motor listrik (penggerak) berfungsi untuk merubah energi listrik menajdi energi mekanik. Dalam hal perancangan mesin ripple mill yang sebelumnya putaran motor listrik tersebut telah disesuaikan putarannya  
4.5  Sistem Pemeriksaan dan Perawatan Mesin Riplle Mill  Kegiatan perawatan secara umum dibedakan atas dua macam yaitu: 1. Pencegahan terhadap kerusakan (Preventive maintenance). 2. Perbaikan terhadap kerusakan (Corrective maintenance). Pada mesin ini kedua system ini digunakan. A. Pencegahan Kerusakan Mesin. Dalam  prakteknya preventive yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau pabrik dibedakan atas: 1. Routine maintenance (perawatan rutin) 2. Periodic maintenance (perawatan berkala)  Pemeriksaan dapat dilakukan dengan pemeriksaan yang secara teratur seperti: 1)  Pemeriksaan harian Hal ini dilakukan secara rutin untuk memeriksa apakah ada kelainan atau kerusakan pada mesin, kekendoran baut-baut pengikat dan elemen-elemen mesin lainnya, diperiksa agar tidak mengakibatkan dampak fatal terhadap mesin. 2) Pemeriksaan mingguan Untuk memeriksa mingguan, hal yang dilakukan adalah pelumasan, Pelumasan mempakan tindakan perawatan utama karena mencegah terjadinya gesekan langsung, memperlancar putaran dan untuk mencegah terjadinya korosi.    



30  3) Pemeriksaan tahunan Kondisi mesin dan elemen-elemen mesin harus diperiksa secara teratur. Pemeriksaan tahunan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Misalnya penggantian minyak pelumas pada gear box yang dilakukan pada setiap l000 jam operasi mesin. B.  Perbaikan (Revisi) Mesin  Kerusakan yang terjadi pada mesin-mesin dan peralatan jarang terjadi, umumnya yang sering terjadi hanya kerusakan-kerusakan kecil. Perbaikan yang dilakukan secepat mungkin setelah diketahui mesin tersebut mengalami kerusakan. Hal ini dilakukan agar kegiatan produksi dapat berjalan dengan lancer dan tidak menghambat produksi terlalu lama, Perbaikan mesin dan perawatan mesin dilaksanakan pada saat berhenti beroperasi,agar tidak mengganggu kegiatan produksi.   
4.6  Persiapan Perawatan Mesin Riplle Mill 4.6.1 Persiapan perawatan Mesin Ripple Mill a. Persiapkan material dan peralatan b. Pengecekan ke lapangan 4.6.2 Observasi pada Mesin  a. Pemeriksaan Pada Mesin  Kondisi : OK b. Pemeriksaan Pada Base Plate Kondisi : OK 
c. Pemeriksaan pada Alignment Kondisi : OK d. Pemeriksaan pada baut di Base Plate Kondisi : OK 4.6.3 Pengantian Komponen pada Ripple Mill 1. Siapkan peralatan yang dibutuhkan 2. Siapkan tempat atau wadah untuk menaruh baut agar tidak hilang 3. Buka belt yang terpasang pada puly dan motoran. 



31  4. Sesudah puly terlepas lalu kendorkan baut setelan pada ripple mill. 5. Ketika sudah di kendor maka langsung lepaskan bantalan dari as rotor bar. 6. Setelah bantalan terlepas dari as rotor bar, lihat ukuran bantalan untuk mengetahui bantalan yang akan di ganti. 7. Ketika sudah ada barangnya maka lakukan lah pemasangan kembali, sebelum di pasang di bersihkan terlebih dahulu komponen yang akan di pasang. 8. Lalu pasang bantalan tersebut hingga seperti posisi semula, lalu kunci setelan pada riplle mill. 9. Kemuadian pasang puly dan belt, lalu lakukan lah pengetesan terhadap 

riplle mill 10. Ketika semua semua berjalan dengan lancar lalu bereskan peralatan dan bersihkan tempat kerja seperti semula.  



32  BAB 5 

PENUTUP 

  
5.1 Kesimpulan 

 Adapun kesimpulan yang dapat penulis berikan dari hasil pelaksanaan kerja praktek dan keseluruhan laporan kerja praktek ini adalah: 1. Pengawasan dan pengendalian kerja setiap unit akan semakin baik/meningkat dengan adanya sistem penilaian karya sebagai suatu wujud tanggung jawab dari seluruh karyawan dan staf terhadap pekerjaannya masing-masing.  2. Hasil akhir produk dari PT. Agro Wira Ligatsa Crude Oil Palm (CPO),inti sawit (Kernel),cangkang,serabut sawit (fibre) dan limbah. 3. Kapasitas pada PT. Agro Wira Ligatsa adalah 84 ton/jam. 4. Pengaruh kevakuman dalam upaya mengurangi kadar air pada minyak berbanding terbalik. Hal ini menjelaskan bahwa semakin besar tekanan 
vacuum yang diberikan maka semakin kecil pula kandungan air pada minyak  

5.2 Saran 

 Adapun saran yang dapat penulis berikan berdasarkan hasil pelaksanaan kerja praktek ini adalah: 1. Pengendalian dan pengawasan kerja dan mutu produksi yang lebih tertib dan efisisen terutama yang berkaitan dengan pengolahan.  2. Peningkatan mutu produksi yang terus menerus diupayakan sehingga benar-benar sesuai dengan standar norma yang telah ditentukan.  3. Pengawasan yang lebih baik lagi dalam menyortir buah yang masuk ke dalam pabrik agar didapat mutu minyak yang baik. 
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34    LAMPIRAN  
1. Penilaian dari Perusahaan 



35   2. Surat Keterangan Selesai Magang 



36      3. Surat Balesan Magang 



37            4. Sertifikat Magang  
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