BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dalam era globalisasi saat ini, ilmu pengetahuan dan teknologi berperan
besar untuk kemajuan Negara agar dapat bersaing terutama di bidang industri,
manusia dituntut untuk mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi baik
dalam melakukan aktifitas sehari-hari yang dilakukan dalam dunia industri maupun
dalam kehidupan masyarakat luas. Di dalam proses produksi di dunia usaha manusia
dituntut agar dapat menggembangkan ilmu dan teknologi .
Dengan diadakanya program kerja praktek ini,

diharapkan

kepada

mahasiswa, masyarakat luas dan sebagainya dapat melihat langsung objek,
perkembangan teknologi dan ilmu yang didapat dalam perusahaan untuk
menambah pengalaman. Wawasan serta ilmu kurikuler

yang

dilaksanakan

mahasiswa selama di Politeknik Negeri Bengkalis. Secara umum (KP) disebut
sebagai pelatihan diri untuk mendapatkan pengalaman di dunia usaha/industri.
selama dalam proses KP diharapkan mahasiswa

memperoleh

pengetahuan

praktis dan kemampuan yang handal yang didapatkan dari luar sekolah . Oleh
sebab itu di dalam KP mahasiswa dapat melatih diri sebagai tenaga kerja
prefesional dan memiliki keterampilan keahlian dan kehandalan dalam bekerja
di dunia industri.
Kegiatan perawatan serta usaha perbaikan mempunyai peranan yang sangat
penting dalam mendukung beroperasinya suatu system secara lancar sesuai yang
dikehendaki. Selain itu kegiatan perawatan juga dapat meminimalkan biaya atau
kerugian-kerugian yang ditimbulkan akibat adanya kerusakan mesin.
Perawatan sendiri menurut kurniawan (2013) adalah suatu aktifitas yang
dilakukan pada suatu industry untuk mempertahankan atau menambah daya dukung
mesin selama proses produksi berlangsung. Suatu mesin produksi (evakuasi) yang
digunakan secara terus-menerus akan mengalami penurunan karena itu perlu
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dilakukannya suatu perawatan. Perawatan dilakukan agar semua peralatan
atau sistem produksi bias berfungsi dengan baik dan efisien dengan standar yang
telah ditetapkan.
Perawatan adalah semua aktivitas yang diperlukan untuk menjaga atau
mempertahankan kualits mesin atau peralatan agar tetap berfungsi dengan baik (vanni
dyah pramesti & Ag Eko Susetyo, 2018). Secara umum jenis perawatan dibagi
menjadi atas dua yaitu preventive maintenance dan corrective maintenance.
Preventive maintenance adalah perawatan yang dilakukan sebelum kegagalan atau
kerusakan terjadi sedangkan corrective maintenance dilakukan setelah terjadinya
kegagalan atau kerusakan pada sebuah system. Ketidak teraturan terhadap perawatan
mesin atau peralatan dapat mengakibatkan kerusakan dan tidak sesuai dengan apa
yang diinginkan. Pemeliharaan atau maintenance menjadi hal penting dalam proses
produksi suatu perusahaan sehingga menjadi bagian paling penting dari proses bisnis
perusahaan dan memainkan peran pentingnya dalam keberhasilan suatu perusahaan
atau organisasi. Perawatan yang optimal hendaknya dilakukan secara continue dan
periode agar mesin dapat berfungsi secara maksimal.
Dalam usaha perawatan serta perbaikan yang dilakukan perusahaan terhadap
mesin dan peralatannya seringkali tidak memberikan hasil optimal, melainkan hanya
menyebabkan terjadinya pemborosan karena perbaikan yang telah dilakukan tidak
menyelesaikan masalah yang sesungguhnya. Hal ini terjadi karena tidak diketahuinya
factor penyebab dari masalah tersebut.
PT. Patra Trading merupakan anak perusahaan PT Pertamina Patra Niaga
yang bergerak dalam aktivitas perniagaan produk-produk non BBM beserta
turunannya dan pengoperasian stasiun pengisian bulk elpiji (SPBE), terminal aspal
curah (TAC) serta pengelolaan Depot.
Perusahaan pada umumnya didirikan dengan tujuan utama adalah untuk
mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Tujuan tersebut dapat tercapai
maka pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan harus berjalan dengan baik. LPG
(Liquid Petrolium Gas) adalah salah satu komoditas sektor migas yang diproduksi
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oleh PT.Pertamina (Persero). Awalnya produk LPG ini hanya dikemas dalam bentuk
tabung berukuran 12 kg – 50 kg, yang diperuntukan bagi kalangan terbatas.
Penelitian yang dibuat oleh IISD (International Institute ForSustainable
Development) hingga 2010 pemerintah Indonesia mengeluarkandana lebih besar
untuk subsidi energi daripada jumlah yang dikeluarkannya untukbelanja pertahanan,
pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan
kebijakan energi nasional pada tahun 2007, yaitu melakukan konversi minyak tanah
ke LPG. Hal ini untuk meminimalisir subsidi minyak tanah yangmemiliki proporsi
terbesar yaitu 50% dari subsidi energi pemerintah dan setiap tahun nilai dari subsidi
tersebut semakin membesar.
Konversi minyak tanah tersebut jugadilakukan untuk mengantisipasi harga
minyak dunia yang semakin meningkat dan stokminyak mentah yang semakin
menipis. PT. Pertamina (Persero) mengeluarkan produkdengan varian kemasan baru
yaitu LPG 3 kg, produk LPG 3 kg ini disubsidi penuh olehpemerintah agar para
konsumen minyak tanah dapat beralih ke LPG. Maka untuk itu pihak prusahaan
mendirikan sebuah anak perusahaan-perusahaan untuk dapat mengembangkan bisnis
nasional maupun internasional. Ada beberapa anak perusahaan dari PT. Pertamina
(persero) yaitu PT. Patra Trading diantara salah satunya.

1.2 Tujuan Kerja Praktik
Adapun tujuan dari kerja praktik di PT.

PATRA TRADING yaitu sebagai

berikut:
1.2.1

Dapat mengetahui bagaimana dunia kerja yang sebenarnya.

1.2.2

Mahasiswa dapat mengaplikasikan teori-teori yang dipelajari di
bangku kuliah secara langsung di perusahaan.

1.2.3

Meningkatkan keterampilan dibidang keahlian yang dimilikinya.

1.2.4

Menambah

wawasan

dan

ilmu

pengetahuan

tentang

tempat

pelaksanaan kerja praktik di PT. Patra Trading.
1.2.5

Dapat memenuhi kewajiban dan syarat yang diberikan oleh jurusan
dalam melaksanakan kerja praktik lapangan tahun 2021.
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1.3 Manfaat Kerja Praktik
Adapun manfaat yang didapat dari kerja praktik yaitu sebagai berikut:
1.3.1

Memperaktikan dan menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah
dalam dunia kerja.

1.3.2

Melatih dan menumbuhkan sikap pola piker yang professional untuk
memasuki dunia kerja nantinya.

1.3.3

Menambah pengetahuan dan keterampilan melalui hubungan langsung
dalam aktivitas pekerjaan di dunia industry.

1.3.4

Menjadikan mahasiswa yang disiplin dan bertanggung jawab dalam
menyelesaikan pekerjaan atau tugas yang diberikan.

1.3.5

Dapat mengetahiu informasi lowongan lapangan pekerjan dari kerja
praktik.

1.4 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kerja Praktik

Kerja praktek ini dilaksanakan di PT. Patra Trading (PERSERO). Jadwal
pelaksanaan kerja praktek yang diberikan oleh Politeknik Negeri Bengkalis pada
setiap program studi adalah selama 2 (dua) bulan, yaitu dari 05 juli 2021 – 04 agustus
2021. Dengan menggunakan sistem kerja, masuk mulai pukul 08:00 WIB s/d 15:00
WIB, dimulai dari hari Senin hingga hari kamis.
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