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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek 

Kerja praktek atau magang merupakan kegiatan mahasiswa dalam dunia 

kerja dimana mahasiswa tersebut dapat menerapkan ilmu yang telah dipelajari 

selama duduk dibangku perkuliahan. Magang meurpakan salah satu persyaratan 

kuliah yang memiliki bobot 3 sks dan juga syarat untuk membuat laporan akhir 

yang berpedoman pada hasil kegiatan magang tersebut. 

Tujuan kegiatan ini dilakukan sebagai salah satu bentuk pengaplikasikan 

ilmu-ilmu secara teoritis yang telah didapat selama perkuliahan yang 

pengimplementasikan dilakukan dalam kegiatan ini. Kegiatan ini dapat pula 

memupuk disiplin kerja dan profesionalisme dalam berkerja agar dapat mengenal 

dunia atau lingkungan kerja yang akan bermanfaat bagi mahasiswa setelah 

menyelesaikan perkuliahan. Selain itu, kegiatan magang ini juga penting untuk 

diikuti oleh mahasiswa mengikat kebutuhann saat ini bukan sekedar ilmu-ilmu 

yang bersifat toritis, melainkan juga diperlukan suatu kegiatan yang dapat 

menambah ilmu-ilmu yang telah dipelajari sebelumnya pada saat perkuliahan. 

Proses perawatan memang sangat penting dalam hal faktor pendukung 

keberlangsungan dari jalannya suatu sistem produksi.Hal yang sama di berlakuan 

pada mesin mesin yang digunaka didalam suatu indusri kelapa sawit atau industri 

non kelapa sawit.sehingga jalan nya sistem pekerjaan yang ada di suatu 

perusahaan dapat seimbang dan meminimalisir kerugian serta memperpanjang 

usia pakai dari peralatan atau mesin yang digunakan di suatu perusahaan. 

Perawatan dan perbaikan juga berlakukan pada mesin Repple Miil yang 

digunakan di PT. Murini Samsam, dimana manajemen perawatan dan perbaikan 
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sudah di susun dan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang 

berlaku. Sama halnya dengan perbaikan pada sebuah Mesin Repple Miil CB 

Modipalm (Palmiteco) Nut Ckacker di PT. Murini Samsam dimana pada 

Repple Miil ini mengalami suatu malfunsi yaitu mengalami slip yang disebabkan 

karena kerusakan pada Rotor Bar dan juga Ripple Plate yang putus sehingga 

mengalami slip. 

1.2 Tujuan Magang 

Magang merupakan mata kulia wajib yang harus diikuti oleh setiap 

mahasiswa program D4 Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Bengkalis. 

Adapun tujuan dari kegiatan dari magang ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk memenuhi mata kulia magang dan menyelesaikan salah satu syarat 

setudi jurusan teknik mesin. 

2. Memperkenalkan mahasiswa pada dunia kerja sehingga nantinya memiliki 

wawasan, keterampilan, dan pengetahuan serta motivas yang tinggi dalam 

menghadapi era globalisasidi masa yang akan datang. 

3. Dapat melatih mahasiswa untuk berbaur mensosialisasikan diri dengan 

lingkungan dunia kerja, serta dapat menyesuaikan diri terhadap 

perubahan-perubahan terkait dengan aplikasi dan ilmu teoritis dan juga 

dapat membandingkan antara pendekatan teori dengan praktek yang 

sebenarnya. 

1.3 Manfaat Magang 

Magang merupakan kegiatan mahasiswa dalam dunia kerja dimana 

mahasiswa tersebut dapat menerapkan ilmu yang teleh di pelejari selama 

duduk dibangku perkuliahan. Adapun manfaat yang dapat diperoleh secara 

garis besar dari kegiatan magang adalah: 

1. Memperoleh pengetahuan dan pengalaman di bidang teknik mesin 

dan juga di bidang listrik. 

2. Dapar mengetahui proses perawatan dan perbaikan mesin repple miil. 
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3. Dapat membandingkan bagaimana penerapan ilmu dengan teori yang 

diperoleh dari bangku perkulihan. 

1.4 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan dibahas pada kesempatan ini: 

1. Peralatan apa saja yang digunakan dalam proses perbaikan Mesin Repple  

Miil CB Modipalm (Palmiteco) Nut Ckacker di PT. Murini Samsam? 

2. Bagaimana cara dan proses perbaikan dari Mesin Repple Miil CB 

Modipalm (Palmiteco) Nut Ckacker di PT. Murini Samsam? 
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