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Laporan Kerja Praktek ini disusun sedemikian rupa dengan dasar ilmu 

perkuliahan dan juga berdasarkan pengamatan langsung di PT Kreasijaya 
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1 BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Minyak kelapa sawit mentah diperoleh dari pengolahan buah kelapa sawit 

(elaesis guinensis jacq). Buah kelapa sawit terdiri dari serabut buah (pericarp) dan 

ini (kernel). Serabut buah kelapa sawit terdiri dari tiga lapis yaitu lapisan luar atau 

kuliat buah yang disebut pericarp, lapisan sebelah dalam disebut mesocarp atau 

pulp dan lapisan paing dalam disebut endocarp. Inti kelapa sawit terdiri dari lapisan 

biji (esta), endosperm dan embrio. Mensocarp mengandung kadar minyak rata-rata 

sebanyak 56%, inti (kernel) mengandung sebesar 44% dan endocarp tidak 

mengandung minyak (Anonimus, 2008). 

Minyak goreng kelapa sawit merupakan salah satu kebutuhan pokok 

masyarakat umum yang dapat dibuat dari kelapa sawit atau inti kelapa sawit dan 

digunakan sebagai medium pengahantar panas dalam memasak bahasan pangan 

dengan metode penggorengan, juga memiliki kandungan tokoferol yang dapat 

berfungsi sebagai antioksidan. Standar mutu minyak sawit mentah (CPO) 

diantaranya asam lemak bebas maksimum 5,0%, kandungan air maksimum 0,1%, 

kadar kotoran 0,015%, perioksida 0,5 m.e/kg, dan kandungan besin 5ppm. 

Sedangkan satndar mutu minyak inti sawit (kernel) diantaranya kadar air 6-8%, 

asam lemak bebas maksimum 0,1%, warna maksimum 40% dan kadar minyak atau 

zat kering minimal 49%. (Lubis dan Widarnako, 2011). 

PT Kreasijaya Adhikarya Pelindo 1 Dumai merupaksan salah satu pabrik 

yang memproduksi minyak goreng kelapa sawit. Perusahaan ini beralokasi di 

Pelindo 1 Dumai. Bahan baku oleh berupa CPO (Crude Palm Oil) berasal dari PKS 

(Pabrik Kelapa Sawit) serta lainnya. 

 

 

 



 

2 

 

Proses pengolahan minyak goreng kelapa sawit di PT Kreasijaya Adhikarya 

Pelindo 1 Dumai menggunakan sistem kontinyu. Proses tersebut pada dasarnya 

adalah proses ekstrasi kelapa sawit, pemurnian minyak yang terdiri dari beberapa 

tahapan proses yaitu: tahap degumming (penghilang gum/kotoran), tahap bleaching 

(pemucatan), tahap dedorizing (penghilang bau), dan tahap fractination 

(fraksinasi). 

 

1.2 Tujuan Kerja Praktek 

Tujuan dari Praktek Kerja di PT Kreasijaya Adhikarya Pelindo 1 Dumai 

yang bergerak dalam bidang Produksi Biodiesel adalah sebagai berikut: 

1. Mahasiswa dapat membandingkan dan mengaplikasikan ilmu 

pendidikan yang didapat selama menjalani perkuliahan. 

2. Mahasiswa dapat mengetahui definisi dan pengertian dari Maintenance. 

3. Mengetahui kegiatan dan proses yang terjadi pada Workshop 

Maintenance saat melakukan perbaikan pada alat-alat yang mendukung 

produksi. 

4. Mengetahui jenis-jenis perawatan yang dilakukan pada equipment 

maupun part-part sekaligus mengetahui kerusakan yang terjadi pada 

pompa, valve dan lain sebagainya. 

 

1.3 Ruang Lingkup Kerja Praktek 

Ruang lingkup dari kegiatan kerja praktek ini adalah: 

1. Mengetahui equipment-equipment yang digunakan dalam proses 

produksi. 

2. Mengetahui cara melakukan perbaikan dan perawatan pada equipment 

maupun part-part yang ada. 

 

1.4 Waktu dan Tempat Kerja Praktek 

Kerja praktek ini dilaksanakan di PT Kreasijaya Adhikarya yang berada di 

Jalan Datuk Laksmana Pelindo 1, Kota Dumai dari tanggal 05 Juli 2021 s.d. 31 

Agustus 2021. 
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2 BAB II  

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1 Profil Perusahaan 

Adapun profil PT KREASIJAYA ADHIKARYA adalah sebagai berikut: 

Nama Perusahaan  : PT KREASIJAYA ADHIKARYA 

Didirikan  : Tahun 2014 

Jenis Perusahaan  : PMA (Penanaman Modal Asing) 

Jenis Produksi  : Olein (minyak makan), Sterin, PFAD (Palm Fatti Acid 

Destilate) 

Kapasitas   : 15.000 – 20.000 Ton per-hari 

Hasil Produksi  : Rata-rata 450.000 Ton per-bulan 

Pembangkit Energi  : PLN 60 Juta Mega Volt Ampere (MVA) 

 
 

Gambar 2.1 PT Kreasijaya Adhikarya 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2021) 
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2.2 Sejarah Singkat Perusahaan 

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 

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 tanggung jawabnya 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. 
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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. 

 

2.3 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. 
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2.4 Struktur Organisasi 

2.4.1 Struktur Organisasi Perusahaan 

PT Kreasijaya Adhikarya memiliki struktur organisasi perusahaan 

sebagai berikut: 

 

President Director

Board of Director (BOD)

HR & GA Finance Under BODLogistic Production Maintenance QA/QC

GA

HR

Accounting

Tax

Store

Shipment

Receiving

Weightbridge

Secretariat

IT

Safety & 

QMR

Utility

Electric

Mechanic

Purchasing

Certificate

Safety

Environment

Reporting & 

Admin

Secretary

 
Gambar 2.2 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. 

c. Mechanic: Hal-hal yang berkaitan dengan perbaikan dan perawatan. 
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2.4.2 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 2.3 Struktur Organisasi HR & GA Department 

(Sumber: PT Kreasijaya Adhikarya) 

 

 

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. 
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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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3 BAB III  

DESKRIPSI KEGIATAN SELAMA KERJA PRAKTEK 

3.1 Spesifikasi Tugas yang Dilaksanakan 

Dalam sebuah pekerjaan tidak terlepas dari yang namanya laporan agenda 

pekerjaan ataupun presensi kehadiran yang diterapkan oleh sebuah perusahaan. 

Disini penulis akan menjelaskan laporan kegiatan harian selama KP di PT 

Kreasijaya Adhikarya Pelindo 1 Dumai. Secara terperinci pekerjaan/kegiatan yang 

telah penulis laksanakan selama KP dari tanggal 05 Juli 2021 s.d. 31 Agustus 2021 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 3.1 Agenda Kegiatan KP Minggu ke-1 (satu) 

No. Hari/Tanggal Kegiatan Lokasi 

1 
Senin, 05 Juli 

2021 

• Membuat pipa ciping dengan 

menggunakan pipa 10 inci dan 

pipa 8 inci 

Tank Farm 

2 
Selasa, 06 Juli 

2021 
• Mengganti bearing pompa export Tank Farm 

3 
Rabu, 07 Juli 

2021 
• Memotong elbow 8 inci 

menggunakan blender 
Tank Farm 

4 
Kamis, 08 Juli 

2021 
• Pembuatan pipa line pfad Tank Farm 

5 
Jumat, 09 Juli 

2021 
• Pembuatan pipa line pfad Tank Farm 

6 
Sabtu, 10 Juli 

2021 
• Pembuatan pipa line pfad Tank Farm 

Sumber: Data Olahan, 2021 
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Tabel 3.2 Agenda Kegiatan KP Minggu ke-2 (dua) 

No. Hari/Tanggal Kegiatan Lokasi 

1 
Senin, 12 Juli 

2021 
• Mengeluarkan pick dari pipa line 

cpo 
Logistik 

2 
Selasa, 13 Juli 

2021 
• Mengganti as membrane filter 

press 
Refinery 

3 
Rabu, 14 Juli 

2021 
• Penggantian globe valve hayder 

steam 
Boiler 

4 
Kamis, 15 Juli 

2021 
• Penggantian oli seal pam oil Turbin 

5 
Jumat, 16 Juli 

2021 
• Perbaikan kopling motor Refinery 

6 
Sabtu, 17 Juli 

2021 
• Memotong rantai scraper Boiler 

Sumber: Data Olahan, 2021 

 

Tabel 3.3 Agenda Kegiatan KP Minggu ke-3 (tiga) 

No. Hari/Tanggal Kegiatan Lokasi 

1 
Senin, 19 Juli 

2021 
• Penggantian cover mechanical 

seal pada pompa export 
Tank Farm 

2 
Selasa, 20 Juli 

2021 
• Penggantian cover mechanical 

seal pada pompa export 
Tank Farm 

3 
Rabu, 21 Juli 

2021 
• Penggantian main steam Boiler 

4 
Kamis, 22 Juli 

2021 
• Penggantian batterplay valve 

bleacing 
Refinery 

5 
Jumat, 23 Juli 

2021 
• Menghubungkan line angin pfad Tank Farm 

6 
Sabtu, 24 Juli 

2021 
• Memperbaiki dudukan secondary 

boiler 
Boiler 

Sumber: Data Olahan, 2021 
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Tabel 3.4 Agenda Kegiatan KP Minggu ke-4 (empat) 

No. Hari/Tanggal Kegiatan Lokasi 

1 
Senin, 26 Juli 

2021 
• Penggantian bearing pompa 

export 
Tank Farm 

2 
Selasa, 27 Juli 

2021 

• Penggantian maniful 

• Pengecekan dan membuka pompa 

nemo 

Refinery 

3 
Rabu, 28 Juli 

2021 

• Pemasangan pompa nemo 

• Pemasangan pompa export 

Refinery, Tank 

Farm 

4 
Kamis, 29 Juli 

2021 
• Mengganti mechanical seal 

pompa sterin 
Refinery 

5 
Jumat, 30 Juli 

2021 
• Penggantian gearbox conveyor 

abu di boiler 
Boiler 

6 
Sabtu, 31 Juli 

2021 
• Memperbaiki cover gating 

scraper 
Boiler 

Sumber: Data Olahan, 2021 

 

Tabel 3.5 Agenda Kegiatan KP Minggu ke-5 (lima) 

No. Hari/Tanggal Kegiatan Lokasi 

1 
Senin, 02 

Agustus 2021 
• Penggantian mechanical seal 

pompa niagara 
Refinery 

2 
Selasa, 03 

Agustus 2021 
• Memasang bearing secondary Boiler 

3 
Rabu, 04 

Agustus 2021 
• Mengganti pompa mechanical 

seal pompa cooling tower 
Refinery 

4 
Kamis, 05 

Agustus 2021 
• Pemasangan pompa cooling 

tower 
Refinery 

5 
Jumat, 06 

Agustus 2021 
• Penggantian plat lantai dari plat 

spanit metal ke plat bordes 
Refinery 

6 
Sabtu, 07 

Agustus 2021 
• Penggantian plat lantai dari plat 

spanit metal ke plat bordes 
Refinery 

Sumber: Data Olahan, 2021 
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Tabel 3.6 Agenda Kegiatan KP Minggu ke-6 (enam) 

No. Hari/Tanggal Kegiatan Lokasi 

1 
Senin, 16 

Agustus 2021 
• Mengelas plat bordes Refinery 

2 
Selasa, 17 

Agustus 2021 
• Mengelas plat bordes Refinery 

3 
Rabu, 18 

Agustus 2021 
• Mengelas plat bordes Refinery 

4 
Kamis, 19 

Agustus 2021 
• Mengelas plat bordes 

Refinery 

5 
Jumat, 20 

Agustus 2021 
• Mengelas plat bordes 

Refinery 

6 
Sabtu, 21 

Agustus 2021 
• Mengelas plat bordes 

Refinery 

Sumber: Data Olahan, 2021 

 

Tabel 3.7 Agenda Kegiatan KP Minggu ke-7 (tujuh) 

No. Hari/Tanggal Kegiatan Lokasi 

1 
Senin, 23 

Agustus 2021 
• Mengelas plat bordes Refinery 

2 
Selasa, 24 

Agustus 2021 
• Mengelas plat bordes Refinery 

3 
Rabu, 25 

Agustus 2021 
• Mengelas plat bordes Refinery 

4 
Kamis, 26 

Agustus 2021 
• Mengelas plat bordes 

Refinery 

5 
Jumat, 27 

Agustus 2021 
• Penggantian stator pada pompa 

nemo 
Refinery 

6 
Sabtu, 28 

Agustus 2021 
• Presentasi PKL 

Kantor 

Sumber: Data Olahan, 2021 

 

Tabel 3.8 Agenda Kegiatan KP Minggu ke-8 (delapan) 

No. Hari/Tanggal Kegiatan Lokasi 

1 
Senin, 30 

Agustus 2021 
• Pengarahan soal laporan Workshop 

2 
Selasa, 31 

Agustus 2021 
• Mengantar laporan Kantor 

Sumber: Data Olahan, 2021 
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3.2 Target yang Diharapkan 

Di era  globalisasi ini persaingan manusia sangat lah ketat , baik di bidang 

perdagangan maupun industry. Dengan bekal keahlian dalam bidang tertentu dan 

softkill yang dimiliki. Adapun target yang diharap kan dari kerja praktek adalah 

sebagai berikut; 

1. Memiliki etos kerja yang baik di lingkungan industri. 

2. Menjadi sumber daya manusia yang memiliki hardskill dan softskill 

yang mengukuti perkembangan teknologi. 

3. Mengetahui bagaimana proses penggantian stator pada pompa Nemo 

4. Mengetahui macam-macam resiko kerja yang terjadi pada saat di 

industry. 

5. Mengetahui bagaimana procedure bekerja di dunia industri. 

 

3.3 Perangkat yang Digunakan 

Selama mahasiswa melaksanakan praktek kerja industry mahasiswa di 

tuntut langsung dalam melaksanakan kegiatan kerja di area workshop maintenance. 

Guna untuk menerapkan ilmu ilmu yang telah di bekali dari Politeknik Negeri 

Bengkalis dan sekaligus membantu pekerjaan karyawan. Dalam hal ini mahasiswa 

selama melakukan kerja praktek di perusahaan banyak menggunakan peralatan 

untuk membantu pekerjaan yang di berikan. Diantara perangkat yang di gunakan 

sebagai berikut: 

1. Alat Pengaman (Safety) 

2. Kunci Inggris  

3. Kunci Pas dan Ring  

4. Palu Besi 

5. Ciping 

6. Mesin Las 

7. Elektroda 

8. Sarung Tangan 

9. Cup Las 

10. Gerinda 
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11. Blander 

12. Pahat 

13. Penggaris Besi 

14. Water Pas 

15. Heater 

16. Palu karet 

17. Katrol 

 

3.4 Data yang Diperlukan 

Dalam melakukan pengumpulan data dan mendapatkan serta memperoleh 

data yang akurat dan benar penulisan nya menggunakan metode pengumpulan data 

melalui berbagai cara yang di antaranya adalah sebagai berikut: 

1. Obsevasi 

Merupakan metode pengumpulan data yang komplek karena melibatkan 

berbagai factor dalam pelaksanaannya. Metode obsevasi dilakukan 

dengan cara mengamati langsung terhadap semua kegiatan yang 

berlangsung, baik melalui praktek di lapangan maupun dengan 

memperhatikan teknisi dengan 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 industry atau perusahaan 

3. Studi perpustakaan 

Studi perpustakaan adalah metode pengumpulan data yang tidak 

ditunjukan 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 yang didapatkan di bangku kuliah. 
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3.5 Dokumen dan File yang Dihasilkan 

Selama kegiatan kerja praktek berlangsung di PT Kreasijaya Adhikarya, 

perusahaan memberikan beberapa dokumen dan file yang dapat diakses oleh 

mahasiswa seperti Profil Perusahaan. 

Pihak perusahaan juga memiliki dokumen rahasia yang tidak dapat di akses 

oleh pekerja atau mahasiswa magang, karena dokumen dan file itu merupakan 

rahasia perusahaan  

 

3.6 Kendala yang Dihadapi dalam Menyelesaikan Tugas 

Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam pembuatan dan penyelesaian 

tugas praktek yang ini yaitu: 

1. Keterbatasan informasi dan materi dalam peyelesaian laporan Kp. 

2. Kurangnya pengetahuan tentang peyusunan laporan kerja praktek yaitu 

dari segi Bahasa, tata tulisan, paragraf, dan lampiran yang di perlukan 

dalam pembuatannya. 

3. Terbatasnya waktu kerja praktek sehingga pada saat pengumpulan data 

untuk peyelesaian laporan tidak semua di dapati dari perusahaan tempat 

kerja praktek 

 

3.7 Hal-hal yang Dianggap Perlu 

Dalam proses penyelesaikan laporan kerja praktek ini, ada beberapa hal 

yang dianggap perlu diantara nya adalah sebagai berikut: 

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

penyusunan laporan KP. 

2. Menyesuaikan data dengan judul laporan yang di buat 

3. Mengumpulkan beberapa informasi dan bahan untuk penyusunan 

laporan dari media informasi 

4. Mencari referensi di modul-modul yang berkaitan dengan pembahasan 

judul laporan KP di internet maupun di buku-buku 
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4 BAB IV  

CORRECTIVE MAINTENANCE PENGGANTIAN STATOR 

SCREW PUMP NEMO NM076SY03S18B DI PT KREASIJAYA 

ADHIKARYA PELINDO 1 DUMAI 

4.1 Pengertian Pompa 

Pompa adalah jenis mesin fluida yang digunakan untuk memindahkan fluida 

melalui piap dari satu tempat ke tempat lain. Dalam menjalankan fungsinya 

tersebut, pompa mengubah energi gerak poros untuk menggerakkan sudu – sudu 

menjadi energi tekanan pada fluida. 

 

4.2 Pompa Ulir (Screw Pump) 

4.2.1 Definisi Pompa Ulir 

Menurut Harsanto (1984) pompa ulir (screw pump) adalah pompa 

yang digunakan untuk menangani cairan yang mempunyai viskositas tinggi, 

heterogen, sensitive terhadap geseran dan cairan yang mudah berbusa. 

Prinsip kerja pompa screw ditemukan oleh seorang engineer Perancis 

bernama Rene Moineau, sehingga sering disebut dengan Moineau Pump, 

pada tahun 30-an dan terus dikembangkan hingga sekarang. 

 

Gambar 4.1 Contoh bentuk fisik pompa ulir 

(Sumber: http://repository.stimart-amni.ac.id)  
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Pompa ulir terdiri atas sebuah helical metallic rotor yang berputar 

didalam elastic helical stator. Rotor terbuat dari hardened steel yang 

dikerjakan secara sangat presisi, sedangkan stator terbuat dari injection-

moulded elastomer yang tahan abrasi. Bentuk dan dimensi dari kedua 

bagian ini didesain sedemikian rupa sehingga terbentuk rangkaian ganda 

ruangan yang tersegel (rongga) ketika rotor bekerja pada stator. Rongga 

tersebut berjalan secara axial dari bagian inlet ke bagian outlet pompa 

sambil membawa cairan. 

 
4.2.2 Perkembangan Screw Pump 

Seiring berkembangnya teknologi, screw pump mengalami 

perkembangan yang slah satunya menghasilkan produk pompa baru yang 

disebut Progressive Cavity Pump. Prinsip kerjanya pertama kali dikenalkan 

oleh Rene Moineau pada tahun 1930-an. Pompa ini terdiri atas sebuah rotor 

yang berbentuk spiral, serta stator yang juga berbentuk spiral namun di 

desain memiliki jarak pitch spiral yang 2 kali lebih besar dari pitch rotor. 

Rotor pompa progressive cavity terhubung dengan shaft yang di gerakkan 

oleh motor listrik. Di antara shaft dengan rotor dihubungkan oleh flexible 

coupling yang apabila shaft berputar, kopling ini bergerak mengikuti 

gerakan rotor dan shaft. 

 

 
 

Gambar 4.2 Progressive Cavity Pump 

(Sumber: http://repository.unimar-amni.ac.id) 

 

Pompa progressive cavity dapat digunakan pada berbagai macam 

jenis fluida kerja, dari fluida encer sampai dengan fluida berviskositas 

tinggi. Namun pompa ini tidak cocok dengan partikel-partikel solid. Untuk 

operasionalnya, pompa ini perlu dilakukan proses pengisian awal 
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(priming) serta pembuangan udara yang terperangkap (venting) di dalamnya 

sebelum beroperasi. Hal ini bertujuan untuk memperpanjang umur pompa. 

 

4.3 Jenis-Jenis Pompa Ulir 

4.3.1 Single Screw Pump 

Pompa sekrup tunggal mempunyai rotor spiral yang berputar di 

dalam sebuah stator atau lapisan (linier) heliks-dalam (internal-helix-

stator). Rotor terbuat dari logam sedangkan heliks terbuat dari karet keras 

atau lunak, tergantung pada cairan yang dipompakan. 

Pompa ini mempunyai Kinerja yang cukup baik untuk formal dan 

viskositas tinggi. Dalam kapasitas yang stabil, aplikasi penggunaan yang 

baik sebagai pemindah pasokan air, limbah, lumpur. Hal ini sesuai dengan 

spesifikasi yang luas yang sesuai untuk penggunaannya. 

 

 
Gambar 4.3 Single Screw Pump 

(Sumber: <http://repository.unimar-amni.ac.id>) 

 

 

Daya hisap tinggi sampai dengan 8,5m dan self primingnya kuat. 

bisa menangani benda padat berisi cairan (Max. 50mmφ), serat flock dan 

sebagainya tanpa merusak benda tersebut. Seperti pompa perpindahan 

positif, kapasitas berbanding lurus dengan kecepatan tanpa dipengaruhi oleh 

tekanan pengiriman. Pompa ini bekerja tanpa denyutan atau turbulens. Hal 

ini dapat menangani viskositas tinggi dan kepadatan cair. 200.000 ps 

merupakan viskositas maksimum dan dengan kandungan air 50% tetapi 

tergantung pada materialnya.  
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Bantalan ditempatkan eksternal, agar cairan tidak terkontaminasi. 

Arah aliran fluida dapat di ubah. Konstruksi sederhana dengan beberapa 

bagian. Beragam bahan dari bagian komponen memungkinkan untuk 

menangani semua jenis cairan, seperti benda yang mempunyai korosif yang 

tinggi. Seperti penyegelan diatur pada sisi isap. 

 

4.3.2 Twin Screw Pump 

Pompa sekrup Twin (screw ganda) menjamin operasi yang handal 

dan usia pakai yang panjang karena melalui pompa jenis perpindahan 

positif, namun elemen berputar tidak menghubungi satu sama lain dalam 

cair dan tidak memiliki bahaya dengan tongkat. Dan sekrup memungkinkan 

untuk setiap kombinasi pasangan sekrup sesuai dengan arah putaran yang 

diperlukan dan arah debit pada poros standar. Selanjutnya, konstruksi ini 

memungkinkan setiap kombinasi matrial. Kegunaannya untuk semua cairan 

baik visckositas rendah maupun viskositas tinggi. 

 
Gambar 4.4 Twin Screw Pump 

(Sumber: < http://repository.unimar-amni.ac.id>) 

 

Kelebihan: 

1. Netral atau agresif 

2. Untuk semua jenis cairan 

3. Tidak ada aliran berdenyut 

4. High suction 

5. Tidak ada kontak antara elemen berputar 
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4.3.3 Three Spindle Screw Pump 

Pompa ini memiliki keunggulan seperti efisiensi operasional yang 

tinggi, cara kerja yang baik dan kuat. Pompa ini diterapkan untuk 

pemindahan minyak karena tekanan dan efisiensi yang tinggi, untuk volume 

besar minyak pelumas dan bahan bakar minyak pengalihan karena kapasitas 

besar, efisiensi maksimal dan tinggi, untuk pengumpanan minyak pelumas 

untuk pompa turbin dan air, dengan tersedianya kopling langsung dan 

beroperasi dalam kecepatan tinggi. Konstruksi sederhana, hanya satu rotor 

yang berputar dan dua rotor diam. 

 
Gambar 4.5 Three Spindle Screw Pump 

(Sumber: <http://repository.unimar-amni.ac.id>) 

 

4.4 Cara Kerja Pompa ulir (Screw Pump) 

Pada pompa ulir, zat cair masuk pada lubang isap, kemudian akan ditekan 

diulir yang mempunyai bentuk khusus. Dengan bentuk ulir tersebut, zat cair akan 

masuk di ruang antara ulir-ulir, ketika ulir berputar, zat cair terdorong ke arah kanan 

kemudian keluar pada lubang buang. 

 
Gambar 4.6 Cara kerja pompa ulir 

(Sumber: <http://repository.unimar-amni.ac.id>) 
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4.5 Bagian-bagian Pompa Pump 

Bagian-bagian dari pompa ulir sebagai berikut: 

1.   Driving shaft adalah poros yang menggerakkan screw. 

2.   Pumping screw adalah komponen inti dari pompa yang berupa ulir 

untuk menimbulkan tekanan terhadap fluida yang dipompakan. 

3.   Suction adalah daerah hisap atau saluran masuknya fluida akibat gaya   

hisap yang ditimbulkan dari putaran screw atau ulir. 

4.   Timing gears adalah roda gigi yang mengatur timing atau cepat  

lambatnya putaran screw atau ulir. 

 

 
Gambar 4.7 Komponen Pompa Screw 

(Sumber: http://repository.unimar-amni.ac.id) 

 

 

4.6 Kegunaan, Kelebihan, dan Kekurangan Screw Pump  

 

4.6.1 Kegunaan Screw Pump 

Sama halnya dengan pompa roda gigi, pompa ulir ini cocok untuk 

memompa zat cair yang bersih dan mempunyai sifat pelumasan yang 

baik.Secara umum pompa rotary mempunyai kecepatan aliran volum yang 

konstan asal kecepatan putarannya dapat dipertahankan tetap. Selain itu 

alirannya lebih teratur (tidak terlalu pulsatif). Hal ini sangat berbeda dengan 

pompa reprocating (bandingkanlah setelah pembahasan pompa 

reprocating). Pompa rotary cocok untuk operasi pada kisaran tekanan 

sedang dan untuk kisaran kapasitas dari kecil sampai sedang (lihat gambar 

pemilihan jenis pompa berdasarkan karanteristiknya). 
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4.6.2 Kelebihan Screw Pump 

Pompa screw mempunyai kecepatan aliran volume yang konstan 

asal kecepatan putaranya dapat dipertahankan tetap. Selain itu aliranya lebih 

teratur dan pompa screw ini mempunyai kelebihan sebagai berikut: 

1. Totalnya tinggi (70 % – 80%). 

2. Kemampuan hisap tinggi. 

3. Self priming. 

4. Aliran konstan dan lancar. 

5. Akurasi volume transfer sangat tinggi, hal ini disebabkan oleh 

karakteristik pompa dimana kapasitas alir (flow) tidak tergantung dari 

pressure yang dihasilkan tetapi dari kecepatan putaran pompa. 

6. Effisiensi tinggi. 

7. Stabilitas tekanan sangat bagus. 

8. Mudah ditangani cairan yang viskos dan abrasive. 

9. Mampu untuk mentransfer cairan yang multiphase. 

10. Desain sederhana. 

11. Pompa dapat beroperasi tanpa valve. 

12. Arah aliran dapat dibalik (suction-discharge dapat ditukar, tergantung 

arah putaran pompa). 

13. Ukuran pompa relatif kecil, ringan karena rotor dapat bekerja pada 

putaran tinggi. 

14. Getarannya relatif kecil. 

15. Kapasitas isapnya baik sekali. 

16. Dapat beroperasi dalam berbagai posisi, horizontal, vertikal, miring. 
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4.6.3 Kekurangan Screw Pump 

Pompa ulir selain mempunyai kelebihan yang sangat baik untuk 

memompa fluida dengan viskositas yang tinggi namun pompa ini juga 

mempunyai kekurangan yang perlu kita ketahui antara lain sebagai berikut: 

1. Relatif lebih mahal karena desainnya perlu ketelitian dan kepresisian 

serta toleransi yang tinggi. 

2. Karakteristik perfomance sensitive terhadap perubahan viskositas. 

3. Untuk tekanan tinggi memerlukan elemen pompa yang panjang. 

4. Desain dilengkapi dengan sebuah screw pemaksa dan gurdi (bor). 

5. Aplikasi utamanya untuk mentransfer cairan yang kental, heterogen, 

sensitive terhadap gesekan serta mudah menibulkan busa dengan 

viskositas sampai dengan 1000000 cps. 

6. Dilengkapi dengan hopper dengan panjang hingga 3 m. 

 
 

4.7 Hal yang Harus Diperhatikan Saat Memilih Pompa Screw 

4.7.1 Pemilihan Kecepatan Sekrup 

Screw pompa aliran dan kecepatan ke dalam hubungan linear antara 

sekrup relatif terhadap kecepatan rendah dan kecepatan tinggi dapat 

meningkatkan sekrup meskipun aliran dan kepala, tapi daya meningkat, 

akselerasi kecepatan tinggi antara rotor dan stator pakai, kegagalan dini 

akan membuat sekrup, dan kecepatan tinggi pompa sekrup panjang rotor 

sangat singkat, mudah pakai, jadi dapat mempersingkat kehidupan pompa 

sekrup. 

Stepless kecepatan peredam, atau oleh badan-badan untuk 

mengurangi kecepatan, kecepatan survei giliran tiga ratus per menit untuk 

menjaga berikut dalam rentang yang lebih masuk akal, dibandingkan 

dengan pompa sekrup kecepatan tinggi, hidup dapat diperpanjang beberapa 

kali. 
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4.7.2 Kualitas Sekrup 

Sekrup di pasar saat ini lebih banyak jenis perbandingan, impor dari 

desain pompa sekrup adalah wajar, bahan baik, tapi harga tinggi, layanan, 

dan ada juga yang tidak pada tempatnya, aksesoris, harga tinggi, panjang 

rangka siklus, dapat mempengaruhi produksi pengoperasian normal. 

Sebagian besar produksi dalam negeri produk generik impor, kualitas 

produk sangat bervariasi, dalam pemilihan produk dalam negeri, dengan 

mempertimbangkan biaya mereka ketika pemilihan kecepatan rendah, yang 

lama, mengemudi jumlah komponen bahan halus, peringkat produk umur 

yang panjang. 

 

4.7.3 Memastikan Puing-puing yang Tidak Masuk Pompa 

Basah lumpur akan dicampur dengan sekrup kerusakan pompa karet 

puing-puing yang solid untuk stator, sehingga membuat puing yakin tidak 

memasuki ruang pompa sangat penting, banyak limbah pengolahan sebelum 

instalasi pompa penggiling, dan beberapa kisi perangkat atau filter yang 

dipasang untuk menghalangi puing-puing ke pompa, grid harus dibersihkan 

pada waktunya untuk menghindari penyumbatan memancing. 

 

4.7.4 Pemilihan Material Screw Pump 

Setiap aplikasi memiliki sifat yang berbeda-beda, seperti adhesif, 

abrasif, korosif, bubbling dan lain-lain. Saat kita memilih material screw 

pump baik rotor, stator maupun konstruksinya sebaiknya memperhatikan 

sifat-sifat liquid atau cairan yang ingin kita transfer. Tanyakan pada 

konsultan anda, material apa yang cocok untuk kebutuhan aplikasi anda. 

 

4.7.5 Menjaga Tekanan Konstan Outlet 

Pompa screw adalah pompa displacement positif berputar, ketika 

penundaan keluar setelah tekanan secara bertahap akan meningkat, sehingga 

tekanan melebihi nilai yang telah ditentukan. Pada titik ini beban motor 

meningkat secara dramatis. bagian mesin transmisi terkait beban akan 
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melebihi nilai desain, dan dalam membakar listrik parah terjadi, bagian 

transmisi istirahat. Untuk menghindari kerusakan pada pompa sekrup, 

biasanya dipasang di bypass pompa sekrup katup outlet, tekanan outlet 

untuk menstabilkan dan menjaga operasi normal pompa. 

Pompa sekrup cocok untuk tekanan tinggi (3000 psi), Mereka digunakan 

pada kapal dimana sistem hidrolik tekanan tetap akan melalui seluruh kapal, 

terutama untuk kontrol katup bola, tetapi juga untuk perangkat kemudi 

danmembantu sistem penggerak. Keuntungan dari pompa sekrup adalah 

tingkat suara yang rendah dari pompa, efisiensi tidak begitu tinggi. 

Screw tersedia dalam beberapa desain yang berbeda, namun mereka semua 

beroperasi dalam cara yang sama. Dalam perpindahan-tetap pompa ulir 

putar-tipe (View Screw Pump), cairan didorong aksial. 

 
Gambar 4.8 View Screw Pump 

(Sumber: <http://repository.unimar-amni.ac.id>) 

 

 

Sebuah contoh yang baik dari pompa sekrup adalah sekrup 

archimedes pompa yang masih digunakan dalam aplikasi irigasi dan 

pertanian. Pompa screw membawa cairan antara ulir sekrup pada satu atau 

lebih rotor. Screw pompa perpindahan rotary positif yang dapat memiliki 

satu atau lebih sekrup untuk mentransfer cairan viskositas tinggi atau rendah 

dan aplikasi mereka tidak terbatas pada pertanian. Screw pompa juga dapat 

dilihat di stasiun angkat limbah baku, stasiun pabrik limbah angkat, aplikasi 

tanah drainase dan stormwater serta aplikasi lain yang dapat 

mempertimbangkan cairan berputar dapat diterima. 
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4.8 Spesifikasi Pompa Screw Nemo NM076SY03S18B 

 

 
Gambar 4.9 Pompa Sentrifugal NEMO NM076SY03S18B 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2021) 

 

 

Tabel 4.1 Spesifikasi Pompa NEMO NM076SY03S18B 

Device Name NEMO 

Type NM076SY03S18B 

Serial No. 600960 

Year of Man 2012 

Order No. 111200071 

Discharge Pr 15.0 Bar Max 

Speed Rpm 277 Rpm 

CAP (M3/hr) 52 

Prod.Temp 30 derajad celcius 

Type of Lube OH - 

Brand NETZSCH 

Area REFINERY 
Sumber: PT Kreasijaya Adhikarya telah diolah kembali, 2021 
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4.9 Perawatan (Maintenance) 

Maintenance adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk menjaga 

peralatan dalam kondisi terbaik. Proses maintenance meliputi pengetesan, 

pengukuran, penggantian, menyesuaian, dan perbaikan. Pada praktikum kali ini 

praktikan melakukan percobaan teknik perawatan pompa sentrifugal. Pompa adalah 

suatu alat atau mesin untuk memindahkan cairan dari satu tempat ketempat lain 

melalui suatu media perpipaan dengan cara menambahkan energi pada cairan yang 

dipindahkan dan berlangsung secara terus menerus. 

Pompa beroperasi dengan prinsip membuat perbedaan tekanan antara 

bagian masuk (suction) dengan bagian keluar (discharge). Dengan kata lain, pompa 

berfungsi mengubah tenaga mekanis dari suatu sumber tenaga (penggerak) menjadi 

tenaga kinetis (kecepatan), dimana tenaga ini berguna untuk mengalirkan cairan 

dan mengatasi hambatan yang ada sepanjang pengaliran. 

 

4.9.1 Pengertian perawatan (maintenance) 

Pengertian perawatan (maintenance) menurut para ahli : 

1. Menurut Jay Heizer dan Barry Render, (2001) dalam bukunya 

“Operations Management” perawatan adalah “all activities involved in 

keeping a system’s equipment in working order”. Artinya: pemeliharaan 

adalah segala kegiatan yang di dalamnya adalah untuk menjaga sistem 

peralatan agar bekerja dengan baik. 

2. Menurut M. S. Sehwarat dan J. S. Narang, (2001) dalam bukunya 

“Production Management” perawatan (maintenance) adalah sebuah 

pekerjaan yang dilakukan secara berurutan untuk menjaga atau 

memperbaiki fasilitas yang ada sehingga sesuai dengan standar (sesuai 

dengan standar fungsional dan kualitas). 

3. Menurut Sofy an Assauri (2004) perawatan adalah kegiatan untuk 

memelihara atau menjaga fasilitas/peralatan pabrik dan mengadakan 

perbaikan atau penyesuaian/penggantian yang diperlukan agar supaya 

terdapat suatu keadaan operasi produksi yang memuaskan sesuai dengan 

apa yang direncanakan. 
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Secara umum maintenance dapat didefinisikan sebagai serangkaian 

aktivitas yang di perlukan untuk mempertahankan dan menjaga suatu 

produk atau sistem tetap berada dalam kondisi yang aman, ekonomis, efisien 

dan pengoperasian yang optimal. Kurang diperhatikannya pemeliharaan 

(maintenance) diantaranya disebabkan oleh banyaknya dana yang 

dibutuhkan, dan rumitnya tugas pemeliharaan (maintenance) namun bagi 

kegiatan operasi perusahaan, maintenance sudah menjadi dwi fungsi, yaitu 

pelaksanaan dan kesadaran untuk melakukan pemeliharaan terhadap 

fasilitas - fasilitas produksi. 

 

4.9.2 Pentingnya Pemeliharaan dalam Perusahaan 

Aktivitas pemeliharaan dalam perusahaan sangat diperlukan karena: 

• Setiap peralatan mempunyai umur penggantian (useful life) 

dimana suatu saat dapat mengalami kegagalan atau kerusakan. 

• Kerusakan (Failure) dari suatu peralatan atau mesin tidak dapat 

diketahui secara pasti. 

• Manusia selalu berusaha untuk meningkatakan umur penggunaan 

dengan melakukan perawatan (Maintenance). 

 

Dengan demikian, pemeliharaan memiliki fungsi yang sama 

pentingnya dengan fungsi-fungsi lain dari suatu perusahaan. Karena 

pentingnya aktivitas pemeliharaan maka diperlukan perencanaan yang 

matang untuk menjalankannya, sehingga terhentinya proses produksi akibat 

rusak dapat dikurangi seminimum mungkin. Pemeliharaan yang baik akan 

mengakibatkan kinerja perusahaan meningkat, kebutuhan konsumen dapat 

terpengaruhi tepat waktu, serta nilai investasi yang dialokasikan untuk 

peralatan dan mesin dapat diminimalkan. Selain itu pemeliharaan yang baik 

juga dapat meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan dan mengurangi 

waste yang berarti mengurangi ongkos produksi. 
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Pemeliharaan (maintenance) berperan penting dalam kegiatan 

produksi dari suatu perusahaan yang menyangkut kelancaran atau 

kemacetan produksi, volume produksi, serta agar produk dapat diproduksi 

dan diterima konsumen tepat pada waktunya (tidak terlambat) dan menjaga 

agar tidak terdapat sumber daya kerja (mesin dan karyawan) yang 

menganggur karena kerusakan (downtime) pada mesin sewaktu proses 

produksi sehingga dapat meminimalkan biaya kehilangan produksi atau bila 

mungkin biaya tersebut dapat dihilangkan. 

 

4.9.3 Tujuan Perawatan (Maintenance) 

Maintenance adalah kegiatan pendukung bagi kegiatan komersil, 

maka seperti kegiatan lainnya, maintenance harus efektif, efisien dan 

berbiaya rendah. Dengan adanya kegiatan maintenance ini, maka 

mesin/peralatan produksi dapat digunakan sesuai dengan rencana dan tidak 

mengalami kerusakan selama jangka waktu tertentu yang telah 

direncanakan tercapai. 

Beberapa tujuan pemeliharaan (maintenance) yang utama antara lain : 

1. Kemampuan berproduksi dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan 

rencana produksi. 

2. Menjaga kualitas pada tingkat yang tepat untuk memenuhi apa yang 

dibutuhkan oleh produk itu sendiri dan kegiatan produksi yang tidak 

terganggu. 

3. Membantu mengurangi pemakaian dan penyimpangan yang diluar 

batas dan menjaga modal yang diinvestasikan dalam perusahaan 

selama waktu yang ditentukan sesuai dengan kebijakan perusahaan 

mengenai investasi tersebut. 

4. Mencapai tingkat biaya maintenance secara efektif dan efisien 

keseluruhannya. 

5. Menjamin keselamatan orang yang menggunakan sarana tersebut. 

6. Memaksimumkan ketersedian semua peralatan sistem produksi 

(mengurangi downtime) dan memanjang umur masa pakai mesin. 
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4.9.4 Fungsi Perawatan (Maintenance) 

 Salah satu fungsi dari pemeliharaan adalah agar dapat 

memperpanjang umur ekonomis dari mesin dan peraltan produksi yang ada 

serta megusahakan agar mesin dan perlatan produksi tersebut selalu dalam 

keadaan optimal dan siap pakai untuk pelaksanaan produksi. 

 Keuntungan yang diperoleh dengan adanya pemeliharaan yang baik 

terhdaap mesin, adalah sebagai berikut: 

1. Mesin dan perlatan produksi yang ada dalam perusahaan yang 

bersangkutan akan dapat diperguakan dalam jangka waktu panjang. 

2. Pelaksaan proses produksi dalam perusahan yang bersangkutan 

berjalan dengan lancar. 

3. Dapat meghindari diri atau dapat menekan secekil mungkin 

terdapatnya kemungkinan kerusakan – kerusakan berat dari mesin dan 

perlatan produksi selama proses produksi berjalan. 

4.  Peralatan produksi yang digunakan dapat berjalan stabil dan baik, 

maka proses dan pengendalian kualitas proses harus dilaksanakan 

dengan baik pula. 

5.  Dapat dihindarkannya kerusakan – kerusakan total dari mesin dan 

perlatan produksi yang digunakan. 

6.  Apabila mesin dan peralatan produksi berjalan dengan baik, maka 

penyerapan bahan baku dapat berjalan normal. 

7.  Dengan adanya kelancaran penggunaan mesin dan perlatan produksi 

dalam perusahhan, maka pembebanan mesin dan peralatan produksi 

yang ada semkain baik. 

 

4.10 Konsep-Konsep Perawatan (Maintenance) 

Beberapa konsep perawatan (Maintenance) antara lain sebagai berikut : 

1. Konsep keandalan (reliability) adalah kemungkinan suatu komponen atau 

sistem akan beroperasi sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam jangka 

waktu tertentu ketika digunakan dalam kondisi operasional tertentu. 
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Keandalan juga berarti kemampuan suatu peralatan untuk bertahan dan tetap 

beroperasi sampai batas waktu tertentu. (Ebelling 5) 

2. Konsep keterawatan (maintainability) adalah kemungkinan suatu 

komponen atau sistem yang rusak akan diperbaiki atau dipulihan kembali 

pada kondisi yang telah ditentukan selama periode waktu tertentu dimana 

dilakukan perawatan sesuai dengan prosedur yang seharusnya. Keterawatan 

suatu peralatan dapat didefinisikan sebagai probabilitas peralatan tersebut 

untuk bisa diperbaiki pada kondisi tertentu dalam periode waktu tertentu. 

(Ebelling 6) 

3. Konsep ketesediaan (availability) adalah kemungkinan suatu komponen 

atau sistem menunjukan kemampuan yang diharapkan pada suatu waktu 

tertentu ketika dioperasikan dalam kondisi operasional tertentu. 

Ketersediaan juga dapat diinterpretasikan sebagai persentase waktu 

operasional sebuah komponen atau sistem selama interval waktu tertentu. 

 

4.11 Corrective Maintenance 

 Kegiatan pemeliharaan pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua bagian 

yaitu kegiatan pemeliharaan terencana dan kegiatan pemeliharaan tak terencana. 

Pemeliharaan terencana adalah pemeliharaan yang diorganisasi dan dilakukan 

dengan pemikiran ke masa depan, pengendalian dan pencatatan sesuai dengan 

rencana yang telah ditentukan sebelumnya. 

Pemeliharaan ini dibagi menjadi dua aktivitas utama, yaitu pencegahan dan 

korektif. Pemeliharaan untuk pencegahan (Preventive Maintenance) adalah 

pemeliharaan yang dilakukan pada selang waktu yang ditentukan sebelumnya. 

Bagian utama dari pemeliharaan pencegahan meliputi pemeriksaan yang berdasar 

pada 'lihat, rasakan dan dengarkan' dan penyetelan minor pada selang waktu yang 

telah ditentukan serta penggantian komponen minor yang ditemukan perlu diganti 

pada saat pemeriksaan. 

Pemeliharaan korektif adalah pemeliharaan yang dilakukan untuk 

memperbaiki suatu bagian yang telah terhenti untuk memenuhi suatu kondisi yang 

bisa diterima. Dalam hal ini pemeliharaan pencegahan ditujukan untuk mengurangi 
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pemeliharaan darurat dan korektif Sedangkan untuk pemeliharaan tak terencana 

hanya terdapat satu macam saja yaitu pemeliharaan darurat (emergency 

maintenance), yang didefinisikan sebagai pemeliharaan diman perlu segera 

dilaksanakan tindakan untuk mencegah akibat yang serius misalnya hilangnya 

produksi, kerusakan besar perlatan, atau untuk alasan keselamatan kerja. 

 

4.12 Definisi Corrective Maintenance 

 Corrective Mintenance merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan 

untuk mengatsi kegagalan atau kerusakan yang ditemukan selama masa waktu 

preventive maintenance. Pada umumnya, Correcetive Maintenance dikenal sebagai 

breakdown dan run failure maintenance. Pemeliharan hanya dilakukan setelah 

peralatan atau mesin rusak. Bila strategi pemeliharaan ini digunakan sebagai 

strategi utama akan menimbulkan dampak tingginya kegiatan pemeliharaan yang 

tidak direncanakan dan inventori part pengganti. Corrective Maintenance dibagi 

atas dua kelompok, yaitu : 

 

4.12.1 Planned Corrective Maintenance 

Dilakukan apabila telah diketahui sejak dini kapan peralatan yang 

harus diperbaiki, sehingga dapat sejak awal dan mampu dikontrol. 

 

4.12.2 Unplanned Corrective Maintenance 

Dilakukan apabila mesin atau perlatan telah benar – benar mati 

dalam keadaan darurat, sehingga aktivitas ini selalu segera ( urgent) dan 

sulit dikendalikan yang mengakibatkan ongkos yang tinggi. Corrective 

Maintenance dapat dihitung dengan MTTR (mean time to repair) dimana 

time to repair ini meliputi beberapa aktivitas yangbiasanya dibagi kedalam 

3 grup, antara lain: 

1. Preparation Time  

Waktu yang dibutuhkan unutk persiapan seperti mencari orang untuk 

pekerjaan, travel, perlatan sudah dipenuhi atau belum dan tes perlengkapan. 
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2. Active Maintenance Time 

Waktu yang diperlukan unutk melakukan pekerjaan tersebut. Meliputi 

waktu unutk mempelajari repair charts. Meliputi waktu untuk mempelajari 

repair chart sebelum actual repair dimulai dan waktu yang dihabiskan 

dalam memverifikasi bahwa kerusakan tersebut sudah diperbaiki. 

Kemungkinan juga meliputi waktu untuk post-repair dokumentasi ketika 

hal tersebuy harus dilesaikna sebelum perlengkapan tersedia. 

3. Delay Time (Logistic Time) 

Waktu yang dibutuhkan unutk menunggu komponen dalam mesin untuk 

diperbaiki. 

 

4.13 Kerusakan Pada Pompa Screw NEMO NM076SY03S18B (Planned 

Maintenance) 

1. Overhaul 

Overhaul merupakan kegiatan pembongkaran komponen-komponen, 

kemudaian diperiksa dengan sangt teiliti agar ddidapt data-data yang 

benar (valid) senigga langkah perbaikan selanjutnya dapat tepat atau 

sesuai. Overhaul ini bertujuan umtuk mengembalikan mesin kepada 

peforma yang kembali membaik setelah melakukan pembongkaran. 

Pada proses overhaul tersebut memeriksa komponen atau sistem yang 

rusak akan diperbaiki atau dipulihkan kembali pada kondisi yang telah 

ditentukan selama periode waktu tertentu. 

Berikut beebrapa komponen yang mengalami kerusakan setelah proses 

pembongkaran (Overhaul): 

• Stator 

Impeller merupakan salah satu komponen yang utama dam sangat 

berpengaruh dalam proses operasional dari pompa screw. stator 

adalah bagian dari pompa dimana tempat berputar nya rotor  
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• Helix 

Helix adalah lapisan pada stator, Helix terletak pada dalam stator. 

Helix dari karet keras atau lunak tergantung pada cairan yang di 

pompakan 

 

 

Gambar 4.10 Kerusakan crack/retak pada Helix 

(Sumber: Dokumentasi pribadi, 2021) 

 

Secara umum terjadinya crack atau retak pada stator helix  

• Berkurangnya kapasitas pompa. 

• Berkurangnya head (pressure) 

• Terjadi kebocoran pada pompa  

 

4.14 Corrective Maintenance Pompa Screw NEMO NM076SY03S18B 

Pompa Screw NEMO NM076SY03S18B adalah suatu alat atau mesin yang 

di gunakan untuk memindahkan cairan dari suatu tempat ketempat lain melalui 

suatu media pemipaan dengan cara menambahkan energi motor. Ada beberapa 

kerusakan yang biasa pompa jenis ini alami, seperti kerusakan Stator, pecahnya 

Helix dan lain sebagainya. 

Perlunya berbagai macam kegiatan yang dilakukan untuk melakukan 

perbaikan terhadap pompa jenis ini. Berikut beberapa kegiatan Corrective 

Maintenance pada pompa jenis NM076SY03S18B. 

Usaha maksimal dalam perbaikan pompa harus tetap dilakukan, namun 

peristiwa ini sangat tidak diharapkan untuk terjadi. Dengan langkah-langkah yang 
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yang dilakukan secara proaktive makan kerusakan dapat diprediksi agar dapat 

direncakan perbaikan kapan dan tidak terjadi kerusakan yang lebih fatal. 

1. Typical Sebab Kerusakan Pompa Screw NEMO NM076SY03S18B 

• Stator tidak senter 

• Kapasitas menurun 

• Bearing rusak 

• Vibrasi tinggi 

 

2. Corrective Maintenance Pompa NEMO NM076SY03S18B 

Ada beberapa langkah-langkah dalam melakukan kegiatan 

Correcetive Maintenance pada pompa tersebut di lokasi PT Kreasijaya 

Adhikarya, yaitu: 

a) Buka data kondisi atau pengukuran terakhir dan history-history 

kebelakang saat melakukan kegiatan Corrective Mintenance. 

 

b) Tanyakan atau diskusikan dengan operator seperti: 

• Apa yang diketahui, 

• Gejala/penyebab. 

• Hal-hal yang berkaitan dengan kerusakan pompa. 

c) Investagasi saat jalan atau minta dijalankan (Jika memungkinkan) 

agar bisa men-dianogse kerusakan tsb. dengan cara: 

• Amati jika ada yang aneh; bocor, getar, panas, dll. 

• Dengarkan; Tidak normal, bunyi, dll. 

• Feeling; rasakan panas sekali dll 

• Aroma; Ada bau aneh, minyak terbakar, bau dari cairan 

dalam pompa. 

• Ukur temperatur bearing, vibrasi, dll. 

• Ukur input power/listrik mesin penggerak. 

• Analisa vibrasi; (gejala misalignment, bearing rusak, dll). 
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3. Langkah-Langkah Perbaikan Pompa NEMO NM076SY03S18B 

a) Gunakanlah safety sesaat sebelum memulai pekerjaan, karena 

keselamatan adalah prioritas utama dalam bekerja. 

b) Pastikan pompa dalam keadaan mati. 

c) Pastikan valve pada pompa in line dan out line sudah tertutup. 

d) Pastikan drain pada pompa tertutup  

e) Siapkan alat-alat yang akan digunakan seperti, kunci-kunci, 

majun, kunci L, dan lain sebagainya. 

f) Mulailah untuk membuka baut yang terpasang pada pompa, 

bukalah secara bertahap dan apabila saat membuka baut 

mengalami kesusahan, maka kita bisa menggunakan Acytelene 

yaitu alat pemanas, dimana alat ini berguna untuk membuka baut-

baut yang keras saat dibuka. 

g) Buka casing kipas rotor pada motor. 

h) Bukalah baut-baut pengikat yang ada disekitar pompa, agar pada 

saat pelepasan nya pompa akan mudah dibuka. 

i) Ikat stator dengan katrol agar pas pelepasan stator tidak berat. 

j) Lepaskan stator dengan memutar kipas stator pada motor, putar 

secara perlahan lahan. 

k) Bersihkan part-part yang sudah di bongkar, agar dalam 

pemasangan nanti tidak ada part-part yang kotor dan tidak 

mengganggu kinerja pompa setelah dioperasikan. 

 

2. Proses Pemasangan Pompa NEMO NM076SY03S18B 

a) Pasang stator kembali dengan yang baru dengan memutar kipas 

stator pada motor. 

b) Pastikan stator terpasang dengan senter atau sejajar. 

c) Pasang baut pada pompa. 

d) Pastikan semua baut baut terpasang dan terikat dengan benar. 

e) Pasang cover rotor kipas pada motor. 
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BAB V  

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Selama melakukan Praktek Lapangan (KP) industri di PT Kreasijaya 

Adhikarya Pelindo 1 Dumai penulis banyak sekali mendapatkan pengalaman dan 

pengetahuan yang berguna untuk diterapkan nantinya dalam pendidikan ataupun 

setelah tamat nantinya. Kesimpulan yang didapat dari hasil studi lapangan tentang 

“CORRECTIVE MAINTENANCE PENGGANTIAN STATOR SCREW PUMP 

NEMO NM076SY03S18B DI PT KREASIJAYA ADHIKARYA PELINDO 1 

DUMAI” diantaranya adalah: 

1. Dilakukannya corrective maintenance pada pompa Screw NEMO 

NM076SY03S18B yang meliputi, Planned Maintenance dan 

Unplanned Maintenance. 

2. Proses corrective maintenance pada pompa Screw NEMO 

NM076SY03S18B komponen yang mengalami kerusakan diantaranya 

seperti, Stator, dan Helix. 

3. Kerusakan umum yang terjadi pada pompa adalah selalu berhubungan 

dengan kebocoran, suara yang berisik dan pompa yang mengalami 

vibrasi. 

4. Sebelum melakukan kegiatan corrective maintenance perlunya melihat 

history yang dilakukan sebelumnya, agar dalam pengerjaan nantinya 

dapat memudahkan menemukan apa saja kerusakan yang sering terjadi 

pada pompa tersebut. 
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5.2 Saran 

Sesuai dengan tujuan Praktek Lapangan (KP) industri yang dilaksanakan di 

PT Kreasijaya Adhikarya Pelindo 1 Dumai, mahasiswa dapat memberikan masukan 

dan mengatasi masalah yang terjadi sesuai dengan kemampuan mahasiswa, adapun 

saran-saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut : 

1. Menurut saya dalam melakukan kegiatan perbaikan pada setiap pompa 

yang mengalami kerusakan seharusnya sparepart cadangan harus sudah 

disiapkan agar pekerjaan tidak tertunda yang membuat perusahaan 

menjadi rugi. 

2. Menurut saya dalam melakukan pengecekan pada pompa screw 

NM076SY03S18B harus dilaksanakan secara rutin atau periodik 

selama satu bulan sekali. 

3. Menurut saya perlunya memperhatikan setiap keadaan dan kondisi 

kebersihan pada pompa, karena pompa yang kotor juga dapat 

menyebabkan part yang ada diluar pompa atau sekitaran pompa 

menjadi rusak ataupun korosi. 

4. Menurut saya dalam pengerjaan kegiatan ini, banyak sekali safety yang 

kurang memumpuni dimana ini akan menyebabkan sebuah resiko 

kecelakaan kerja yang dapat membahayakan para pekerja maupuun 

orang yang berada disekitar. 

5. Menurut saya kurang kompetennya beberapa pekerja khususnya bagian 

Maintenance PT Kreasijaya Adhikarya yang menyebab kan kurang 

paham nya kami dalam memahami keadaan yang terjadi selama 

melakukan kegiatan Praktek Lapangan (KP). 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 Surat Balasan Persetujuan KP di PT Kreasijaya Adhikarya 

 

 

 

 

  



 

42 

 

Lampiran 2 Daftar Nilai Hasil KP di PT Kreasijaya Adhikarya 
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