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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Boiler merupakan peralatan utama pada industri pengolahan kelapa sawit 

yang berfungsi sebagai alat pembentukkan uap yang mampu mengkonversikan 

energi kimia dari bahan bakar padat menjadi energi panas dalam bentuk uap 

(Syamsir, 1998). Uap yang dihasilakan  dari pembakaran digunakan turbin untuk 

menghasilkan energi listrik. Selama proses pembakaran masih ada energi yang 

terbuang begitu saja, yaitu gas buang asap panas boiler. 

Jackson (1998) tentang pemanfaatan gas buang akan menghasiklan 

keuntungan memperkecil biaya pada proses pemanasan yang dipakai, juga dapat 

menurunkan temperature gas buang sehingga memperkecil pecemaran udara 

lingkungan. 

Salah satu cara untuk mengoptimasi penghematan energi ini, maka perlu 

dikembangkan pemanfaatan gas buang pabrik kelapa sawit yang dimanfaatkan 

untuk udara pengeringan di kernel dryel. Dalam hal ini yang dapat memindahkan 

panas dari gas buang boiler adalah alat penukar kalor. 

Alat penukar kalor merupakan alat yang digunakan untuk proses 

perpindahan energi dalam bentuk panas dari fluida yang memiliki kalor tinggi ke 

fluida lain yang berbeda suhunya. Pada pabrik pengolahan kelapa sawit, APK 

mempunyai cara kerja menangkap energi panas gas asap boiler dan mengalirkan 

udara bersih, sehingga udara bersih ini diharapkan dapat menjadi sumber kalor 

untuk mendapatkan kernel dryer. Alat penukar kalor berpengaruh dalam industri 

pengolahan kelapa sawit terhadap keberhasilan keseluruhan rangkaian proses, 

maka alat penukar kalor dituntut untuk memiliki kinerja yang baik agar dapat 

diperoleh hasil yang maksimal serta dapat menunjang penuh terhadap suatu 

operasional unit. Kinerja alat penukar kalor di pengaruhi oleh banyak factor 

seperti kecepatan aliran fluida, kecepatan udara bersih masuk alat penukar kalor, 

temperature udara bersih masuk alat penukar kalor, dimensi pipa, partikel udara, 
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kecepatan udara buang chimney masuk apk, temperature buang chimney masuk 

apk, jumlah kalor pada alat penukar kalor dll. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang berkaitan apk yaitu perancangan 

alat penukar kalor dengan memanfaatkan gas buang boiler sebagai pengering di 

kernel dryer (Arif, 2014), mendapatkan kesimpulan temperature fluida gas panas 

keluar (Th,o) menjadi turun dikarenakan adanya perpindahan kalor secara 

konveksi dari gas panas ke udara dingin. 

1.2 Tujuan 

a. Mahasiswa dapat mengetahui dan menyebutkan bagian-bagian dari 

boiler. 

b. Mengetahui spare part menyebut spare part pada boiler. 

1.3 Manfaat 

a. Dapat menganalisis peluang penghematan energi dengan pemanfaatan 

gas buang sebagai media pemanas awal umpan air masuk menggunakan 

economizer. 

b. Dapat mengetahui faktor yang mempenngaruhi kinerja pada water tube 

boiler. 

c. Sebagai sarana untuk pencapaian pembelajaran mata kuliah praktek 

teknik konversi energi.  

d. dapat membantu dalam manajemen inventory spare part wilmar nabati 

Indonesia pelintung central engineering.  
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BAB II 

SEJARAH PERUSAHAAN 

 

2.1 Sejarah Umum Perusahaan 

Sejarah Umum Perusahaan PT Wilmar Nabati Indonesia pada mulanya 

berawal dari sebuah pabrik yang bernama PT Karya Prajona Nelayan (KPN) yang 

merupakan pabrik es yang berdiri di Paya Pasir Belawan pada tanggal 1 agustus 

1979. Kemudian pada tanggal 1 juli 1981, PT KPN mulai beroperasi 

memproduksi es batangan untuk memenuhi kebutuhan nelayan di wilayah 

tersebut. 

Pada tahun 1983 PT KPN memasuki bisnis kelapa sawit dengan berubah 

menjadi pabrik Palm Kernel Oil yang merupakan pabrik kelapa sawit yang 

melayani proses crushing biji (kernel) kelapa sawit pada tahun 1987-1988. 

Tahun 1989-1990 PT KPN berubah nama menjadi PT Bukit Kapur Reksa 

yang berlokasikan di Dumai. Pabrik ini mulai bergerak bukan lagi hanya untuk 

memproduksi minyak kelapa sawit mentah, tetapi menjadi pabrik PKO dan 

Refinery (pemurnian PKO) dengan produksi utamanya yaitu minyak goreng. 

Pabrik kedua dengan nama PT Sinar Alam Permai di Palembang sebagai pabrik 

refinery. Tahun 1991 pabrik ini mulai merambah bisnis perkebunan kelapa sawit 

di Sumatra Barat dengan nama PT AMP dan PT GMP. 

Pada tahun 1993-1994 pabrik refinery PT BKR mulai beroperasi ,dan pada 

tahun ini juga PT BKR dan PT SAP melakukan perluasan wilayah pabrik di 

Palembang dan memulai merger dengan China Cereal Oil and Grain Company. 

Pada tahun 1996 PT Multimas Nabati Asahan didirikan di Kuala Tanjung sebagai 

pabrik refinery. Tahun 1998-2005 pabrik ini mulai memperluas produksi sebagai 

penghasil CPO dan Kernel serta memasuki bisnis pupuk dengan Merk “Mahkota”. 

Tahun 2006 pabrik melakukan listing di bursa efek Singapura dengan nama 

Wilmar International Limited atau yang biasa di sebut Wilmar Group yang 

berlokasikan di Singapura. Sejak saat itulah perusahaan menjadi PMA karena 

tidak hanya dimiliki oleh pengusaha dalam negeri melainkan luar negeri V juga. 
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Pada tahun 2008 perusahaan memasuki downstrem business dengan 

membangun pabrik refinery, Oleochemical dan Biodiesel di Gresik dengan nama 

PT. Wilmar Nabati Indonesia. Pada tahun 2010-2011 perusahaan memasuki bisnis 

gula denganmembangun perkebunan tebu di Merauke dan membeli pabrik gula 

sucrogen di Australia, PT Jawa Manis Rafinasi dan PT Duta Sugar Internasional 

di Banten. 

PT. Wilmar Nabati Indonesia sendiri di bangun pada tanggal 8 agustus 2008 

dengan lahan seluas 54,80 hektar yang terus berkembang hingga kini menjadi 

102,05 hektar. Komitmen yang tinggi dari manajemen dan karyawannya 

memungkinkan PT WINA untuk terus berkembang lebih besar lagi. Terbukti 

dengan diperolehnya sertifikat ISO 9001: 2008 pada tanggal 16 oktober 2009. 

Semakin berkembangnya perusahaan wilmar yang berada kawasan industri 

dumai-pelintung dan penyewa yang berada dilokasi kawasan industry dumai-

pelintung, terdapat perusahaan yang berada di kawasan industri dumai-pelintung 

diantaranya sebagai berikut: 

a. PT. Kawasan Industri Dumai (KID) (Pengelola Kawasan).  

b. PT. Wilmar Nabati Indonesia (WINA) (Refinery) (Oleo) yang berada di 

pelintung. 

c. PT. Wilmar Bioenergi Indonesia (WBI) (Biodiesel). 

d. PT. Sentana Adidaya Pratama (SADP) (Pupuk).  

e. PT. Murini Sam-Sam (MSS) (Kelapa Sawit).  

f. PT. Petro Andalan Nusantara (PAN) (fuel trading) (perdagangan bahan 

bakar saja).  

g. PT. Wilmar Chemical Indonesia (WCI) (Methanol trading) 

(Perdagangan).  

h. PT. Bumikarya Tama Raharja (Bukara) (Produksi Bleaching earth).  

i. PT. Tri Persada Mulia (TPM) (Pembuatan karung plastik).  

j. PT. PLN (Persero) (Power Plant).  

k. PT. Ciliandra Perkasa (CLP) (Refinery &Biodiesel). 

l. PT. Pelita Agung Agriindustri (PAA) (Pergudangan).  

m. PT. Protelindo (Telekomunikasi). 
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2.2 Visi Misi Perusahaan 

PT. Wilmar Nabati Indonesia (PT.WINA) berkomitmen untuk memberikan 

hasil yang terbaik dan berkualitas maka dibagi pada seluruh lapisan masyarakat. 

Hal ini didukung dan dibuktikan dengan sistem kerja yang saling mendukung dan 

terfokus penuh pada optimal yang dihasilkan. Berikut adalah visi, misi, dan nilai - 

nilai perusahaan. 

a. Visi 

Menjadi Perusahaan yang dinamis dibidang Nabati melalui sinergi dan 

konsistensi pengelolaan Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (LK3) 

pada setiap kegiatan bisnisnya, dengan :  

1. Komitmen dan keterlibatan manajemen Memiliki komitmen menjaga dan 

mempertahankan mutu, safety, lingkungan dan sistem kerja.  

2. Proses produksi yang ramah lingkungan Pada PT.Wilmar Nabati Indonesia 

banyak membangun central Effluent Treatment Plant(ETP) untuk mengolah 

semua limbah. Menjaga lingkungan tetap kondusif dan tidak tercemar.  

3. Zero Accident and Zero Pollution Menjaga kestabilan untuk tidak terjadi 

kesalahan/kecelakan dan menjaga agar polusi tetap aman terkendali. 

4. Community Development Banyak mengkader ataupun merekrut anak-anak 

muda yang memiliki daya juang dan kerja keras untuk dibina dan diberi 

pelatihan supaya ada regenerasi terhadap anak-anak muda yang berprestasi 

dan kreatif. 

b. Misi 

Membangun sistem lingkungankeselamatan dan kesehatan kerja (LK3) yang 

terintegrasi dengan sistem operasional agar dapat tercapai kinerja optimal sesuai 

semangat “ BUSSINES EXCELLENT “TR “ and USTWORTHY” untuk mencapai 

misi tersebut apabila bisa memenuhi 5 kriteria yaitu Quality, Cost, Delivery, 

Safety, Moral. 
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Factory Manager 

Supervisor PPIC QC Factory Admin 

Shift Leader Engineering 

Operator Mechanic Electric 

2.3 Struktur Organisasi PT. Wilmar Nabati 

Struktur organisasi adalah gambaran umum hubungan kerjasama antara dua 

orang atau lebih dengan tugas yang saling berhubungan satu sama lain supaya 

tercapainya suatu tujuan yang sama. Struktur organisasi bagi perusahaan sangat 

penting dalam menentukan jalannya perusahaan tersebut. Job description, 

wewenang dan tanggung jawab dapat digambarkan pada struktur organisasi, 

sehingga para karyawan mengetahui job description dan tanggung jawab masing – 

masing. 

Struktur organisasi berdasarkan tingkatan pekerjaan pada Departement MIS 

adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi PT Wilmar Nabati Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputi General 

Manager 

General Manager 
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2.4 Logo Perusahaan 

Pada gambar 2.2 merupakan logo dari PT.Wilmar Nabati Indonesia yang 

berokasi di pelintung dumai. 

 

Gambar 2.1 logo perusahaan 

Sumber: PT. Wilmar Nabati Indonesia 

 

2.5 P2K3L 

1. Harus menggunakan safety/APD lengkap seperti helm, sarung tangan dll. 

2. Harus lengkap dengan administrasi control atau surat izin. 

3. Jika memasuki ruangan terbatas seperti ruang trafo harus memakai (JSA) 

jop safety analisis. 

 

2.6 Ruang lingkup PT. wilmar nabati Indonesia 

PT. Wilmar Nabati Indonesia (WINA) bergerak dalam bidang agrokultural 

yaitu pengolahan PK (palk kernel) menjadi PKO (palm karnel oil) dan PKE 

(Ampas). Produk yang dihasilkan dari pengolahan bahan baku tersebut CPKO 

(crude palm kernel oil) sebagai bahan baku untuk di proses di PT. Oleo chemical 

dan Refinery untuk mendapatkan produk yang diinginkan dan PKE untuk pakan 

ternak.produk-produk yang diminta  tergantung grade yang diminta oleh 

permintaan konsumen.produk unggulan perusahaan di PT. Wilmar Nabati 

Indonesia (WINA) yaitu PKE yang dikirim melalui dermage keluar negeri. 

Wilmar Nabati Indonesia (WINA) adalah Negara-negara Australia dan Belanda. 

2.7 Fasilitas Perusahaan 

PT. Kawasan Industri Dumai mempunyai fasilitas penunjang yang dapat 

dipergunakan oleh tenant-tenant yang berada di Kawasan Industri Dumai sebagai 

berikut:  

1. Waste Water Treatment Plant (WWTP) 
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Waste Water Treatment Plant yang menjadi fasilitas perusahaan yang 

berada dikawasan industri dumai ini adalah tempat pengolahan limbah. 

Untuk sisa-sisa semua limbah dari produksisetiap plant dikirim ke WWTP 

untuk diolah kembali  

jadi air yang sesuai dengan baku mutu, (sesuai Permen LH No 03 tahun 

2010 tentang Baku Mutu Limbah Cair untuk kawasan Industri). Kapasitas 

pengolahan sebesar 300 m3/jam.  

2.  Raw Water Treatment Plant (RWTP) 

Raw Water Treatment Plant yang menjadi fasilitas perusahaan yang 

berada dikawasan industri dumai ini adalah tempat pengolahan air yang 

sesuai dengan spect air industri. Setelah diolah air ini akan dikirim ke setiap 

plant yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhan plant itu sendiri. Asal 

air yang ingin diolah itu berasal dari hulu Sungai Pelintung. Kapasitas nya 

sebesar 1000 m3/jam. 

3. Power Plant 

Power Plant yang menjadi fasilitas perusahaan yang berada dikawasan 

industri dumai ini adalah tempat pembangkit listrik untuk dialirkan keseluruh 

plant dan perusahaan dan digunakan untuk mendukung berjalannya proses 

kegiatan produksi dengan. kapasitas nya sebesar 2 x 15 MW, bahan bakunya 

dari batubara dan power plant 9,7 MW bahan bakunya dari cangkang sawit. 

4. Jetty (Pelabuhan) 

Jetty ataupun pelabuhan yang menjadi fasilitas perusahaan yang berada 

dikawasan industri dumai ini adalah tempat untuk proses kegiatan bongkar 

inti sawit dan angkat pupuk dan angkat hasil produksi dari setiap plant yang 

nantinya akan dikirimkan ke tujuan melalui kapal yang bersandar di jetty. 

5. Alat Berat/ heavy equipment 

Alat beratyang menjadi fasilitas perusahaan yang berada dikawasan 

industri dumai ini adalah tempat untukmelakukan perbaikan terhadap 

transportasi alat berat dan biasanya akan menetap untuk beberapa hari 

sampai teransportasi tersebut sudah baik. 
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6. Store  

 Store yang menjadi fasilitas perusahaan yang berada dikawasan industri 

dumai ini adalah tempat untuk menyimpan kebutuhan yang mendukung 

kegiatan selama dikawasan industri dumai dan bisa digunakan juga untuk 

kebutuhan setiap plant. Bisa dikatakan seperti gudang nya untuk kebutuhan 

alat di kawasan industri dumai.  

7. Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPS-T)  

Tempat pembuangan sampah terpadu yang menjadi fasilitas perusahaan 

yang berada dikawasan industri dumai ini adalah tempat untuk pembuangan 

limbah B3 yang sudah tidak digunakan diplant. Biasanya di TPS-T ini akan 

dipisahkan lagi limbah yang bisa dijual agar tidak merusak lingkungan. 

8. Security 

Security yang menjadi fasilitas perusahaan yang berada dikawasan 

industri dumai ini adalah tugasnya untuk melakukan pengamanan, 

pengecekan, dan pengawasan setiap dan seluruh kegiatan yang berada 

dikawsan indsutri dumai. 
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BAB III 

DESKRIPSI KEGIATAN SELAMA KERJA PRAKTEK 

 

3.1 Spesifikasi tugas yang dilaksanakan  

Kerja praktek (KP) yang dilaksanakan dari 05 juli 2021 -05 Agustus 2021 di 

PT. Wilmar Nabati Indonesia-Pelintung 

3.2 Laporan Agenda Pekerjan Harian 

Secara terperinci perkerjaan (kegiatan) yang telah penulis laksanakan 

selama Kerja Praktek (KP) dapat di lihat tabel sebagai berikut: 

 Tabel 3.1 : Agenda Kegiatan Kerja Praktek 05 July 2021 s/d 10 July 2021 

Hari/ Tanggal Kegiatan 
Tempat 

Pelaksanaan 

Senin/05 Juli  

2021 

 Pembekalan dari HRD 

 Pengecekan dokumen pkl 

 Pengenalan Wilmar 

Central office 

Kawasan wilmar 

Selasa/06 Juli  

2021 

 Mempelajari tentang maintenance 

 Mempelajari preventif maintenance 

Maintenance 

office 

Rabu/07 Juli  

2021 

 Berkunjung ke boiler dan mencari tahu   

tentang boiler 

Workshop 

Kamis/08 Juli  

2021 

 Pembahasan tentang rumus vlookup dan 

mempelajari rumus vlookup 

Maintenance 

office 

Jum’at/09 Juli  

2021 

 Pembahasan tentang sop (standar 

operasional prosedur) pengertian, 

tujuan, manfaat dan lain-lain. 

Maintenance 

office 

Sabtu/10 Juli  

2021 

 Melihat dan memperhatikan data-data 

vlookup dan belajar bagaimana cara 

menggunakan rumus vlookup 

Maintenance 

office 
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Tabel 3.2 : Agenda Kegiatan Kerja Praktek 12 July 2021 s/d 17 July 2021 

Hari/Tanggal Kegiatan Keterangan 

 

 

 

Senin/12 Juli 

2021 

 Mengetahui cara menggunakan rumus 

vlookup dan mengetahui cara memberi 

warna otomatis pada table dengan 

kriteria tertentu di excel. 

 Menjelaskan spare part atau bagian-

bagian yang ada didata table boiler 

takuma 45 tph. 

 

 

 

 Maintenance 

office 

 

 

 

 

 

Selasa/13 Juli  

2021 

 Mempelajari tentang defenisi boiler, 

fungsi boiler, jenis-jenis boiler, prinsip 

kerja boiler, siklus renkine, siklus udara 

dan bahan bakar pada boiler, pompa, fan 

dan komponen-komponen boiler. 

 Menjelaskan kepada mentor tentang 

defenisi boiler, fungsi boiler, jenis-jenis 

boiler, prinsip kerja boiler, siklus 

renkine, siklus udara dan bahan bakar 

pada boiler, pompa, fan dan komponen-

komponen boiler. 

 

 

 

 

Maintenance 

office 

 

 

 

Rabu/14 Juli  

2021 

 Memberikan atau mengisi warna 

otomatis pada table bill of quantity spare 

part area untility kb (boiler takuma 45 

tph) dengan menggunakan rumus kurang 

dari, diantara dan lebih dari. 

 

 

Maintenance 

office 

 

 

Kamis,15 Juli  

 Memberikan atau mengisi warna 

otomatis pada table bill  of quantity 

spare part- Area kb (konveyor sistem) 

dengan menggunakan rumus kurang dari, 

 

 

Maintenance 
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2021 diantara, dan lebih dari office 

 

 

Jum’at/16 Juli 

2021 

 Memberikan atau mengiusi warna 

otomatis pada table bill quantity spare 

part-Area utility kb (statik equitment) di 

excel dengan menggunakan rumus 

kurang dari, diantara dan lebih dari 

 

 

Maintenance 

office 

 

 

Sabtu/17 Juli 

2021 

 Memberi atau mengisi warna  otomatis 

pada table bill of quantity spare part-

Area untility kb (boiler wuxi) di excel 

dengan menggunakan rumus kurang dari, 

diantara dan lebih dari 

 

 

Maintenance 

office 

  

Tabel 3.3 : Agenda Kegiatan Kerja Praktek 19 July 2021 s/d 24 July 2021 

Hari/Tanggal Kegiatan Keterangan 

 

 

Senin/19 Juli  

2021 

 Memberi atau mengisi warna otomatis 

pada table bill of quantity spare part-

Area untility nkb (boiler takuma 75 tph) 

di excel dengan menggunakan rumus 

kurang dari,diantara,dan lebih dari 

 

 

 Maintenance 

office 

Selasa/20 juli  

2021 

 Idul adha (lebaran haji) - 

 

 

 

 

Rabu/21 juli  

2021 

 Memberi atau mengisi warna otomatis 

pada table bill of quantity spare part-

Area untility pp 2x15 mw (turbine), bill 

of quantity spare part-Area untility pp 

2x15 mw (boiler), bill of quantity spare 

part-Area untility pp 2x15 (cwt,pump 

house) di excel dengan menggunakan 

rumus kurang dari,diantara dan lebih dari 

 

 

 

 

 

 Maintenance 
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office 

 

 

Kamis/22 July 

2021 

 Memberi atau mengisi warna otomatis 

pada table bill of quantity spare part-

Area untility pp 2x15 mw (sea water 

pump) dengan menggunakan rumus 

kurang dari, diantara dan lebih dari 

 

 

Maintenance 

office 

 

 

Jum’at/23 July 

2021 

 Memberi atau mengisi warna otomatis 

pada table bill of quantity spare part-

Area untility nkb (boiler Vickers 9,7 mw) 

dengan menggunakan rumus kurang dari, 

diantara dan lebih dari 

 

 

Maintenance 

office 

 

 

 

Sabtu/24 July 

2021 

 Memberi atau mengisi warna otomatis 

pada table bill of quantity spare part-

Area untility nkb (efb fress), bill quantity 

spare part-Area untility 2x15 mw (coal 

handling) dengan menggunakan rumus 

kurang dari,diantara dan lebih dari 

 

 

 

Maintenance 

office 

 

Tabel 3.4: Agenda Kegiatan Kerja Praktek 26 July 2021 s/d 31 July 2021 

Hari/Tanggal Kegiatan Keterangan 

Senin,26 July 

2021 
 Penyusunan laporan bab 1 

Maintenance 

office 

Selasa,27 July 

2021 
 Cuti/sakit - 

Rabu,28 July  Penyusunan laporan bab 2 Maintenance 
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2021 office 

Kamis,29 July 

2021 

 Menyambungakan laporan bab 2 ke bab 

3 

 

maintenance 

office 

Jum’at,30 July 

2021 

 Menyambungkan kembali laporan 

sebelumnya 

Maintenance 

office 

Sabtu,31 July 

2021 

 Menyambungkan kembali laporan 

sebelumnya dari bab 4 menuju bab 5 

Maintenance 

office 

 

3.3 Target yang diharapkan 

Dalam pelaksanaan kerja praktek yang dilakukan di Dept MIS yang 

terhitung sejak 05 juli 2021- 05 juli 2021, terdapat beberapa target yang yang 

ingin dicapai, antaranya: 

1. Memahami dunia kerja dibidang Teknik mesin. 

2. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang dunia kerja dan 

pemanfaatan ilmu Teknik mesin di perusahaan. 

3. Mampu mengaplikasikan ilmu yang didapat dibangku perkuliahan di 

tempat KP. 

4. Memahami setiap pekerjaan yang dilaksanakan Bersama mentor. 

3.4 Perangkat yang digunakan 

1. Alat pengaman (safety) 

2. Computer 

3.5 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. 
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2. Interview 

Merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka 

dan Tanya jawab secara langsung baik, 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. 

3.6 Dokumen-dokumen file-file yang dihasilkan 

Selama kegiatan kerja praktek berlangsung di PT. Wilmar Pelintung, 

perusahaan memberikan beberapa dokumen dan file yang dapat diakses oleh 

mahasiswa seperti: 

1. Struktur Organisasi PT. Wilmar Pelintung 

Pihak perusahaan juga memiliki dokumen rahasia yang tidak dapat diakses 

oleh pekerja/mahasiswa magang, karena dokumen dan file itu merupakan rahasia 

perusahaan. 

3.7 Kendala-kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan tugas 

Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam pembuatan dan penyelesaian 

tugas praktek ini yaitu: 

1.  Keterbatasan peralatan kerja sehingga menghambat pekerjaan. 

2.  Kurangnya pengetahuan tentang penyusunan laporan kerja praktek yaitu 

dari segi Bahasa, tata tulis, paragraph, dan lampiran yang diperlukan 

dalam pembuatanya. 

3. Terbatasya waktu kerja praktek sehingga pada saat pengumpulan data 

untuk penyelesaian laporan tidak semua didapati dari perusahaan tempat 

kerja praktek. 

3.8 Hal yang dianggap perlu 

1. Kemampuan diri untuk bisa beradaptasi dengan baik. 

2. Kemampuan menganalisis tugas yang diberikan. 
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BAB IV 

PENDATAAN INVENTORY SPARE PART PADA BOILER,   

TURBIN DAN EQUITMENT LAINNYA DI PT. WILMAR 

NABATI INDONESIA PELINTUNG  

  

4.1 Pengertian Inventory Spare Part 

Inventory spare part adalah suatu suatu sistem penyediaan spare part yang 

terdiri dari beberapa komponen yang membentuk suatu kesatuan dan mempunyai 

fungsi tertentu. Setiap alat berat terdiri dari banyak komponen namun yang akan 

dibahas komponen yang sering mengalami kerusakan dan penggantian. 

Pengendalian suku cadang sangat penting dalam hal: penentuan keputusan 

suatu barang diperlukan, termasuk perlu atau tidaknya melakukan penyimpanan,   

kepada siapa pembelian dilakukan, kapan dilakukan pemesanan, apa dan berapa 

yang dipesan, tingkat dan jaminan mutu suku cadang yang diperlukan, anggaran 

suku cadang, dan sebagainya. 

  

4.2 Fungsi Inventory Spare Part 

a. Perencanaan kebutuhan material dimana fungsi ini bertujuan untuk 

merencanakan berapa banyak dan kapan material di butuhkan pada 

tingkat biaya yang oktimum. 

b. Mengetahui jumlah stock material digudang dan list spare part dari 

setiap equipment yang ada dipabrik/site. 

c. Mengetahui status pembelian spare part. 

  

4.3 Rumus Vlookup  

Vlookup (vertical lookup) merupakan fungsi yang membuat excel mampu 

melakukan pencarian nilai tertentu dalam kolom (kadang disebut juga table arayy) 

lalu mengembalikan nilai tertentu dari kolom lain yang berada dibaris yang sama  

(dari table arayy). 
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4.4   Fungsi Vlookup 

Fungsi vlookup terdiri 4 komponen antara lain: 

1. Nilai yang dicari merupakan nilai yang akan kita cari pada kolom 

pertama sebuah table atau  kolom paling kanan dari table referensi 

argument ini dapat berupa angka, teks, maupun sebuah referensi sel, bias 

juga berupa nilai yang dihasilkan oleh rumus excel.  

2. Jangkauan atau range atau table arayy terdapat mencari dan sumber 

menampilkan hasil pencaharian. 

3. Nomor kolom dalam range atau table arayy yang telah didefenisikan, 

yang nilainya akan di panggil  

4. O atau false untuk kecocokan ekstrak dengan nilai pencarian satu atau  

true untuk yang kira-kira cocok dengan nilai pencarian. 

4.5 Rumus Vlookup 

= VLOOKUP (nilai acuan, table, kolom ke, true/false). 

a) Nilai acuan adalah nilai patokan yang sama diantara 2 table yang tersedia. 

Dalam kasus ini golongan karyawan. 

b) Nilai data adalah table yang berisikan informasi perbandingan dalam hal 

ini table data yang digunakan adalah table. 

c) Kolom ke maksudnya adalah kolom tempat data yang inginkan pada table 

data. 

d) Flase/true fungsinya dalam rumus excel vlookup. False adaalah nilai yang 

dicari sama persis sedangkan true adalah jika ingin mencari nilai yang 

mendekati atau tidak sama persis. 

4.6 Contoh vlookup 

Vlookup dengan nilai yang mendekati. 

1. Ketikkan =vlookup (pada kolom nilai akhir.  

2. Klik jumlah poin yang didapatkan oleh orang tersebut dan tambahkan 

tanda; 

3. Blok table yang digunakan sebagai acuan nilai. 

4. Sisipkan tanda $ dihuruf dan angka agar bias di drag kebawah 

tambahkan tanda; tampilkan rumus. 
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5. Tambahkan angka dan juga tanda; kedalam rumus ini dikarenakan niai 

berada dikolom berapa. 

6. Tambahkan true dan tutup formula vlookup tampil akhir rumus. 

 

4.7 Pelaksanaan Pendataan 

4.7.1 Proses Pendataan Inventory Spare Part 

1. Berikut proses pendataan boiler a,b 

 

Gambar: 4.1 Data inventory spare part 

(sumber: Dokumentasi pribadi) 

 sistem  persediaan spare part dan barang umum pada boiler a,b maka 

penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu dengan metode pemeriksaan terus 

menerus diketahui jumlah pemesanan optimal (economic quantity order) dalam 

setiap kali pemesananya.dimana pesanan kembali dilakukan pada saat posisi stock 

yang tersedia digudang. 

 

Keterangan warna pada gambar diatas: 

Warna kuning : dalam rumus inventory spare part warna kuning melambangkan       

nilai kurang dari barang yang ingin kita beli contohnya  kurang 

dari  

Warna hijau : dalam rumus inventory spare part warna hijau melambangkan nilai 

di antara  barang yang tersedia di gudang contohnya antara 5-7 
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Warna biru : dalam rumus inventory spare part warna biru melambangkan nilai 

lebih dari, barang yang tersedia di gudang contohnya lebih dari 7. 

   

Langkah-langkah pembuatan inventory spare part 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar: 4.2 Data inventory spare part 

(sumber: Dokumentasi pribadi) 

 

 Pertama format table yang akan digunakan otomatis selanjutnya ada menu 

Conditional formatting selanjutnya pilih new rule dan pilih format only 

cells that contain dan format only cells  with ganti dengan blanks dan pilih 

format pilih fill dan kita buat warna yang akan dibuat  

 

1. Pilih Menu Home  Pemilihan menu home untuk proses awal untuk 

pendataan inventory dengan menekan tombol  home dilaya.  

  

 
Gambar: 4.3 Proses Pemilihan Menu Home 

 (sumber: Dokumentasi pribadi)  
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2. Menu Conditional Formatting pemilihan menu conditional formatting 

untuk memunculkan langkah kerja berikutnya. 

 
Gambar: 4.4 Proses Pemilihan Menu Conditional Formatting 

(sumber: Dokumentasi pribadi) 

 

3. New rule untuk membuat pengaturan baru pada kolom yang kita 

inginkan dengan menekan new rule maka akan muncul perintah baru. 

 

 
Gambar: 4.5 Proses Pemilihan Menu New Rule 

 (sumber: Dokumentasi pribadi)  

 

4. Format only cells that contain dan format only cells menentukan kolom 

yang ingin diberi warna setelah menekan new rule maka dilayar akan 

muncul pilihan jadi yang di pillih format only cells that contain dan 

format only cells. 
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Gambar: 4.6 proses pemilihan menu only cells that contain 

 (sumber: Dokumentasi pribadi)  

 

5. With diganti dengan lass than Proses mengganti rumus With dengan 

lass than pada tabel  inventory. 

 

Gambar: 4.7 proses pemilihan menu With diganti dengan lass than  

(sumber: Dokumentasi pribadi) 

6. Format pilih fill warna merah dipilih jika stok barang sudah habis dan 

haru dipesan 

 

Gambar: 4.8 proses pemilihan Format pilih fill 

  (sumber: Dokumentasi pribadi 
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6. Lalu Oke menekan tombol ok supaya perintah sebelumya dijalankan inventory 

                    
Gambar: 4.9 proses pemilihan menu oke. 

 (sumber: Dokumentasi pribadi)  

 

 Selanjutnya kita akan membuat tool yang kedua seperti langkah pertama 

tadi tekan menu conditional formatting selanjutnya pilih new rule dan 

polih format only cells with di ganti dengan less than dan masuk angkanya 

kurang dari maka warna nya akan kuning dan pilih format fill dan kita buat 

warna kuning  dan ok, begitu selanjutnya untuk warna hijau dan warna 

biru seperti langkah yang ada diatas. 

1. Pilih format home pemilihan menu home untuk proses awal untuk 

pendataan inventory. 

 
Gambar: 4.10 proses pemilihan menu home 

(sumber: Dokumentasi pribadi) 
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2. Menu conditional formatting pemilihan menu conditional 

formattinguntuk memunculkan langkah kerja berikutnya. 

 

 
Gambar: 4.11proses pemilihan menu conditional formatting 

(sumber: Dokumentasi pribadi) 

 

2. New rule untuk membuat pengaturan baru pada kolom yang kita 

inginkan. 

 
Gambar: 4.12 proses pemilihan menu new rule  

(sumber: Dokumentasi pribadi) 

 

3. Format only cells that contain dan format only cells menentukan kolom 

yang ingin diberi warna. 

 
 Gambar: 4.13 proses pemilihan Format only cells that contain  

(sumber: Dokumentasi pribadi 
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5. With diganti dengan lass than Proses mengganti rumus With dengan lass 

than pada tabel  inventory. 

 

 
Gambar: 4.14 proses pemilihan menu With diganti dengan lass than  

 (sumber: Dokumentasi pribadi)    

 

 

5. Format pilih fill pemilihan warna kuning dipilih untuk menandakan stok 

masih ada. 

 

Gambar: 4.15 proses pemilihan format fill  

 (sumber: Dokumentasi pribadi)  

 

3.8 Deskripsi tabel inventory 

1. EQUIPMENT No: Equitment adalah kata yang berasal dari bahasa 

Inggris yang memiliki arti peralatan. Berbagai barang ataupun berbagai 

tempat yang dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menjalankan seluruh 

kegiatan bisnis perusahaan. Pada umumnya, peralatan-peralatan ini 
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memiliki umur yang panjang atau tahan lama jika dibandingkan dengan 

peralatan. 

2. DETAIL SPESIFICATION (Equipment) adalah spesifikasi alat secara 

detail/jelas. 

3. STOCK CODE: adalah Untuk mempermudah dalam proses stok barang, 

perusahaan juga bisa menggunakan barcode di barang. Barcode tersebut 

bermanfaat untuk mengurangi kesalahan dalam menghitung jumlah 

barang, pencatatan barang, dan membantu perusahaan. Tujuan dari 

membuat kode stok barang di gudang untuk perusahaan tidak hanya 

bertujuan untuk mengetahui jumlah barang yang tersedia.namun, hal 

tersebut juga bertujuan untuk menilai selisih kelebihan atau kekurangan 

dari persediaan barang di gudang.  

4. NEW CODE STOCK: New Code stock (kode stok baru) adalah adalah 

kode unik yang disematkan di setiap produk untuk mempermudah 

pengecekan stok di gudang.kode baru ini bertujuan untuk mengetahui 

jumlah barang yang tersedia dan jumlah barang yang harus dibeli. 

5. PART NUMBER adalah nomor pada alat-alat atau barang yang berfumgsi 

untuk membedakan setiap jenis-jenis barang. 

6. DESCRIPTION PARTS adalah keterangan dari alat contoh: TORISIMA 

Multistage Pump MDL MML 80/7. 

7. QUANTITY adalah jumlah barang atau banyaknya barang. 

a. STORE adalah tempat penyimpanan stok barang atau alat. 

b. MIN Stock (stok minimum) adalah  yang paling kecil  (sedikit,kurang) 

yang paling rendah. 

c. MAX Stock (stok maksimum) adalah yang paling banyak atau yang 

paling tinggi. 

d. UOM adalah fungsi yang melekat pada product dimana dengan 

mengaktifkan fungsi ini, kita dapat melengkapi satuan untuk semua 

product yang sudah ada didalam sistem. Sehingga pada saat proses 

pembelian barang data-data penting yang melekat pada product lebih 

lengkap. 
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7. AFRM no: adalah hal-hal yang positive dalam penentuan barang..  

8. PURCHASE REQ adalah permintaan pembelian barang.  

a. QTY (quantity) adalah jumlah barang atau banyaknya barang. 

b. PR NO Purchase requisition adalah dokumen yang berisi permintaan 

pembelian yang diajukan oleh pihak tertentu untuk pengadaan barang. 

c. PO NO purchase order (po) tak lain adalah pesanan pembelian. 

Pesanan pembelian ini dibuat oleh pelanggan atau konsumen. Yang 

mana dilakukan dengan menyertakan dokumen keterangan barang apa 

yang dibeli, ukuran, warna, dan karakteristik lainnya. 

10. DELV DATE (tanggal pengiriman) adalah tanggal pengiriman barang 

yang ditunjukkkan kepada pelanggan saat pembayaran perkiraaan 

tanggal pengiriman dihitung menggunakan hari, dan juga  

menghitungkan batas waktu pesanan. 

11. PRICE (USD) (harga) adalah jumlah pembayaran dalam satuan dolar 

($) atau kompensasi yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain 

sebagai imbalan atas satu unit barang atau jasa. 

12. REMARKS adalah keterangan barang dari produsen, contoh : waiting 

release (menunggu perilisan/menunggu peluncuran barang). 

 

 

 



27 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

Laporan kerja praktek (KP) dari uraian yang telah di jelaskan pada bab-bab 

sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

Selama melaksanakan Kerja Praktek (KP) di PT. Wilmar Nabati Indonesia 

Pelintung.  Banyak Pengalaman dan ilmu yang bisa diambil dalam Kerja Praktek 

(KP). Dan dapat menyelesaikan laporan dengan judul “Pendataan Inventory 

Spare Part Pada Boiler, Turbin, Dan Equitmen Lainya Pada PT. Wilmar 

Nabati Indonesia Pelintung”.   

5.2 Saran  

Sebelum melaksanakan Kerja Praktek (KP) di PT. Wilmar Nabati Indonesia 

Pelintung Banyak mengalami kendala dalam Kerja Praktek (KP) yang mana ada 

kekurangan dengan pembelajaran di kampus  Politeknik Negeri Bengkalis  di 

dalam kerja praktek. Untuk kedepannya yang akan melaksanakan kerja praktek di 

sebuah Maintenance office harus mendalami pembelajaran khususnya mata kuliah 

perawatan mekanik, turbin dan boiler perawatan mesin perkakas, dan juga mata 

kuliah berkaitan tentang boiler.  
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