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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kepada Tuhan yang maha esa, yang mana telah 

memberikan kemudahan serta kelancaran dalam semua proses kerja praktik, 

hingga laporan ini diselesaikan sebagaimana bukti bahwa kerja praktik telah 

usai, dengan tepat waktu di tengah keterbatasan waktu dan kondisi yang ada. 

Laporan praktek ini dibuat sebagai pertanggungjawaban setelah menyelesaikan 

kerja praktek pada PT. Wilmar Nabati Indonesia-Dumai.  

Pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan ribuan terima kasih 

keluarga yang memberi dukungan penuh dalam kerja praktik ini. Dan juga 

berkat adanya bantuan dari pihak – pihak yang turut mendukung secara  

langsung  maupun  tidak  langsung di PT. Wilmar Nabati Indonesia-Dumai 

terlebih di Dept MSS. Oleh karenanya saya mengucapkan banyak terima 

kasih kepada : 

1. Direktur Politeknik Negeri Bengkalis Johny Custer, ST,MT, 

2. Ketua jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Bengkalis Ibnu Hajar 

ST.,MT 

3. Ketua Program Sttudi D-III Teknik Mesin Politeknik Negeri 

Bengkalis Suhardiman ST.,MT 

4. Bapak Sunarto, S.Pd.,MT Selaku Dosen Pembimbing Kerja Praktek 

Program Studi D-III Teknik Mesin Politeknik Negeri Bengkalis   

5. Orang tua dan keluarga saya yang selalu mendukung saya baik secara 

moril maupun materil serta selalu mendoakan yang terbaik untuk saya 

agar lancar dalam menjalankan praktik kerja lapangan ini. 

6. Bapak Mangoloi sigalingging selaku Mill Head dan Bapak Suyatno  

selaku asisten Mill Head Dept Murini Samsam yang telah 

memberikan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan 

kegiatan kerja praktik  

7. Bapak Janner Pandapotan ST selaku supervisor dan Bapak Marulak 

Siburian asisten supervisor dan seluruh karyawan Maintanance MSS 
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Dumai yang telah membimbing saya dalam menjalankan praktek 

kerja lapangan ini serta berbagi pengalaman dan ilmu-ilmu 

tentang maintenance kepada saya. 

8. Teman-teman magang di Dept Murini Samsam 2 yang selalu 

membantu saya saat saya mendapat kendala dalam melakukan PKL. 

9. Serta seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah 

membantu saya baik secara langsung maupun tidak langsung, baik 

secara moril dan materi 

Penulis berharap laporan ini dapat menjadi bahan rujukan dan membantu 

pembaca apabila menemukan permasalahan yang sama. Semoga laporan ini dapat 

memberikan solusi yang baik dan bermanfaat bagi pihak yang membacanya. 

Penulis juga meminta maaf atas kekurangan - kekurangan pada laporan 

ini, semoga kekurangan yang ada kedepannya dapat disempurnakan. 

 

 

 Dumai, 28 Agustus 2021 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kerja Praktek atau magang merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi 

pemahaman teori/konsep ilmu pengetahuan yang diaplikasikan dalam pekerjaan 

sesuai profesi bidang studi. KP dapat menambah wacana, pengetahuan dan skill 

mahasiswa, serta mampu menyelesaikan persoalan-persoalan ilmu pengetahuan 

sesuai dengan teori di bangku perkuliahan. Kerja Praktek (KP) merupakan salah 

satu persyaratan wajib yang memiliki bobot 3 SKS dan juga syarat untuk 

membuat laporan akhir yang berpedoman pada hasil kegiatan kerja praktek 

tersebut. 

Visi Prodi D3 Teknik Mesin yang telah ditetapkan oleh Direktur 

Politeknik Negeri Bengkalis melalui surat keputusan No.5484/D/T/K-X/2011 

adalah “Menjadi penyelenggara pendidikan profesional ahli madya di bidang 

Teknik Mesin”. KP sendiri sebagai sarana yang tepat untuk mahasiswa bagi 

mewujudkan visi tersebut guna menambah ilmu pengetahuan mahasiswa. 

Berdasarkan peraturan akademik Politeknik Negeri Bengkalis tahun 2021 KP 

dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 bulan untuk jenjang diploma.  

Proses perawatan memang sangat penting dalam factor pendukung 

keberlangsungan dari jalannya suatu system produksi. Hal yang sama 

diberlakukan pada mesin-mesin yang digunakan didalam suatu industry.sehingga 

dengan jalannya system pekerja yang ada disuatu perusahaan dapat seimbang dan 

meminimalisir kerugian serta memperpanjang umur dan usia pakai oleh suatu 

mesin yang digunakan oleh suatu perusahaan  

Perawatan dan perbaikan juga diberlakukan pada mesin mesin utama di 

PT.Murini Samsam Dumai-Indonesia, Dimana manajemen perawatan dan 

perbaikan sudah disusun sesuai dengan SOP yang berlaku. PT.Murini Samsam II 

Dumai-Indonesia merupakan perusahaan industri yang bergerak dibidang 

pengolahan minyak goreng yaitu pengolahan inti sawit diolah menjadi CPO 
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(Crude Pam Oil), melalui proses Ekstraksi Soxhlet. Salah satu faktor yang 

mempengaruhi kehandalan PT.Murini Samsam adalah pada peranan 

boiler. Performa yang baik dari boiler akan berdampak baik pula terhadap 

performa seluruh sistem produksi . Dalam mencapai dan menjaga performa 

yang baik pada suatu boiler dibutuhkan pengoperasian yang baik dan 

sesuai dengan prosedur. Sehingga pada kesempatan ini penulis ingin 

menyampaikan hal-hal yang penulis amati dan penulis dapatkan dari kegiatan 

Kerja Praktek di PT Murini Samsam 2 Dumai.  

 

1.2. Tujuan Magang 

Magang merupakan mata kuliah wajib yang harus di ikuti oleh setiap 

mahasiswa Program Diploma III Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri 

Bengkalis . Adapun tujuan dari kerja praktek (KP) adalah sebagai berikut : 

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

studi jurusan teknik mesin 

2. Mendapatkan gambaran serta dapat mengenal dengan baik situasi di dalam 

dunia kerja 

3. Mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah ditempat kerja 

praktek 

4. Mengetahui masalah-masalah terkait bidang industri yang muncul di 

lapangan serta belajar untuk menemukan solusi yang tepat untuk 

menyelesaikannya 

 

1.3. Manfaat Kerja Praktek (KP) 

Magang merupakan kegiatan mahasiswa dalam dunia kerja dimana 

mahasiswa tersebut dapat menerapkan ilmu yang telah dipelajari selama duduk 

dibangku perkuliahan. Adapun manfaat yang dapat diperoleh secara garis besar 

dari kegiatan magang adalah : 

Manfaat bagi Mahasiswa: 
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1. Memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam bidang teknik mesin  

2. Menambah keterampilan dalam bekerja serta meningkatkan sikap 

kerjasama dan rasa bertanggung jawab saat bekerja dilapangan 

(unit) 

3. Memotivasi mahasiswa untuk belajar lebih baik untuk menghadapi 

dunia perindustrian yang semakin maju. 

 

Manfaat bagi Perusahaan: 

1. sebagai bentuk kepedulian perusahaan pada bidang akademis 

khususnya Perguruan Tinggi, sehingga diharapkan nantinya akan 

terjalin kerjasama yang baik antara PT. Murini Samsam 2 dengan 

Politeknik Negeri Bengkalis. 

2. Perusahaan dapat melakukan sharing dengan mahasiswa mengenai 

maintanance pada mesin di PKS 
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BAB 2 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1. Profil Perusahaan 

Adapun profil PT.Murini Samsam 2 adalah sebagai berikut : 

Nama perusahaan  : PT.MURINI SAM SAM 2 Dumai-Pelintung 

Didirikan  : Tahun 2006 

Jenis perusahaan  : PKS 

Jenis produksi : CPO (Crude Pam Oil) 

Kapasitas  : 60 ton per jam 

Hasil produksi  : Rata-rata 1260 ton perhari ( Agustus ) 

Pembangkit energi  : PLN dan Turbin ( 2 Mega Watt ) 

 

 
Gambar 2.1 PT Murini Sam Sam II 

Sumber (PT.Murini Samsam II) 

 

 

2.2. Sejarah Singkat Perusahaan 

PT Murini Samsam pelintung merupakan salah satu pabrik pengolahan 

kelapa sawit dibawah naungan PT Wilmar International. PT Murini Samsam 
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mulai dibangun pada tahun 2005, yang berlokasi di Kawasan Industri Dumai - 

Pelintung; Kecamatan Medang Kampai-Kota Dumai. PT Murini Samsam mulai 

beroperasi pada bulan juni tahun 2006. Sampai saat ini setiap harinya PT Murini 

samsam menerima 1200 ton tandan buah segar (TBS) dari banyak supplier dan 

kapasitas pengolahan pabrik 60 ton/jam. 

PT Murini Samsam Pelintung dibangun dalam Kawasan Industri Dumai, 

sehingga semua regulasi yang ada mengikuti dalam kawasan dan semua hasil 

produksi di supply ke kawasan. PT Murini Samsam dibangun untuk menampung 

TBS dari kebun masyarakat sekitar seperti petani, perkebunan perseorangan dan 

perusahaan perkebunan. Setiap supplier yang telah bekerja sama dengan 

perusahaan mengirimkan TBS setiap harinya untuk pengolahan minyak kelapa 

sawit (CPO). PT Murini Samsam terdiri dari >100 orang tenaga kerja dan 

sebagian besar berasal dari warga local kota Dumai. 

 

2.3. Visi dan Misi PT Murini Samsam pelintung 

A. Visi dari PT Murini Samsam pelintung adalah : 

Menjadi perusahaan yang dinamis dibidang pengolahan kelapa sawit 

melalui sinergi dan  konsistensi pengolahan Lingkungan, Keselamatan Kerja 

(LK3) pada setiap kegiatan bisnisnya, dengan: 

1. Komitmen dan keterlibatan manajemen 

2. Proses produksi yang ramah lingkungan  

3. Zero accident and zero pollution 

4. Community Development 

 

 

B. Misi dari PT Murini Samsam Pelintung adalah: 

Membangun setiap lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (LK3) 

yang terintegritas dengan system operasional agar dapat tercapai kinerja optimal 

sesuai semangat Bussiness Excellent and Trustworthy. 
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2.4. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi dalam suatu perusahan sangat di perlukan guna 

merumuskan suatu organisasi sehingga dapat menunjang keberhasilan dari 

perusahaan ini. Perusahaan yang berhasil dapat mencapai tujuannya tidak hanya di 

tunjang oleh modal dan proses industri tetapi juga di tentukan oleh menajemen 

yang baik, untuk itu di perlukan organisasi yang fleksibel dan berkembang sesuai 

dengan kondisi yang di hadapi oleh perusahaan. 

 

 

Struktur Organisasi PT. Murini Samsam  
 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

Gambar 2.2 Struktur perusahaan 

Sumber: PT.Murini Samsam II  

2.5. Ruang Lingkup Praktik Kerja Lapangan (PKL)  

PT.Murini Samsam 2 Pelintung bergerak dalam bidang pengolahan 

TBS (buah sawit) menjadi minyak setengah jadi (CPO). Dan juga Mengkaji 

seluruh kegiatan di suatu industry yang bergerak  dibidang pengolahan kelapa 

sawit menjadi CPO dan Palm Kernel dengan beberapa aspek, yaitu. Aspek proses 

Produksi (input, proses, dan output) 

ASST.MILL 

HEAD 

SVP.SORTASI SVP.ADMIN 
SVP.MAIN

TENANCE 
SVP.PROSES 

ASST.SVP.A ASST.SVP.B ASST.SVP.MTC ASST.SVP.PGA 
ASST.SVP.ST

ORE 

ASST.SVP.LOG

ISTIK 
AST.SVP.SORTASI 

ASST.SVP.WB ASST.SVP.QC 

MILL HEAD 
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Kerja Praktik dilakukan di PT. Murini Samsam 2 Pelintung Dumai 

pengoperasian boiler serta peralatan-peralatan penunjangnya. Secara 

khusus tugas yang saya  kerjakan ialah mempelajari Boiler Vickers Hoskin 

kapasitas 45 Ton.  

 

2.6. Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek 

Tempat Pelaksanaan Kerja Praktek: PT Murini Samsam Pelintung Jalan    

Raya Dumai-Sei Pakning Kilometer 32 Kawasan Industri Dumai Pelintung 

Kecamatan Medang Kampai Dumai-Riau 28816. 

Kerja Praktek ini dilaksanakan pada tanggal 05 Juli – 31 Agustus 2021. 

Kegiatan kerja praktek ini dilakukan setiap hari kerja, yaitu hari Senin s/d Jumat 

dimulai pukul 08.00–16.00 WIB dan hari Sabtu 08.00-13.00 WIB
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BAB 3 

BIDANG PEKERJAAN  

3.1 Spesifikasi tugas yang dilaksanakan  

Kerja Praktek (KP) yang dilaksanakan dari 05 Juli – 31 Agustus 2021 di 

PT Murini Samsam 2 Dumai-Pelintung. Selama pelaksanaan KP tugas yang 

diberikan adalah sebagai berikut :  

3.1.1. Open reference 

Metode kegiatan pembelajaran dengan menggunakan buku-

buku panduan seperti Manual Book,  Work Instruction, dan Wiring 

Diagram sebagai referensinya. 

 

3.1.2. Sharing knowledge 

Metode kegiatan pembelajaran dengan melakukan diskusi dan 

tanya jawab kepada orang yang ahli dalam bidang Maintanace (mentor). 

 

3.1.3. Daily record and patrol check 

Kegiatan rutin seorang operator yang bertujuan untuk mengamati 

serta menjaga kondisi dan parameter pada mesin yang ada dilapangan 

maupun Control  room agar unit tetap beroperasi secara normal. 

 

3.1.4. First line maintenance (FLM) 

Gangguan ringan pada suatu sistem mesin produksi yang dapat 

ditangani langsung oleh seorang operator. Kegiatan-kegiatan FLM yang 

dilakukan diantaranya: 

a. Melakukan ball cleaning condenser.  

b. Melakukan back wash heat exchanger . 
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Tabel 3.1 Agenda Kegiatan Kerja Praktek (KP) Minggu Ke-1 (satu) : 
 

TANGGAL JAM KEGIATAN LOKASI 

Senin, 

05 Juli 2021 

08:00 s/d 

16:00 
• Sosialisasi magang di Central 

Office 
Central Office 

Selasa, 

06 Juli 2021 

08:00 s/d 

16:00 

• Pembekalan mengenai bagian 

Maintenance 

• Pengenalan lingkungan 

workshop 

Workshop 

Maintenance MMS 

Rabu, 

07 Juli 2021 

08:00 s/d 

16:00 

•  Mengganti bealting mesin 

Press 

• Menambah oli pompa hidrolik 

dan oli mesin Press 

• Mengamati Proses pengelasan 

besi strip pada mesin press 

Stasiun Press 

 

Kamis, 

08 Juli 2021 

08:00 s/d 

16:00 

•  Mengamati proses bongkar 

muat buah sawit kedalam 

Sterilizer 

•  Melakukan proses pembuatan 

pisau Dozer 

Stasiun Sortasi 

Jum’at, 

09 Juli 2021 

08:00 s/d 

16:00 

•  Mengamati proses pengelasan 

pada pipa yang bocor 

•  Melakukan pengelasan pada 

dudukan spring clybath 

Workshop 

MMS 

Sabtu, 

10 Juli 2021 

08:00 s/d 

13:00 
•  Mengamati proses penggantian 

roda lori 

Workshop 

MMS 

 

Tabel 3.2 Agenda Kegiatan Kerja Paraktek (KP) Minggu Ke-2 (dua) : 
 

TANGGAL JAM KEGIATAN LOKASI 

Senin, 

12 Juli 2021 

08:00 s/d 

16:00 

• Mengamati Proses pengelasan 

roda lori 

•  Megamati proses pemasangan 

roda lori 

Workshop 

Maintenance 

MMS 

Selasa, 

13 Juli 2021 

08:00 s/d 

16:00 

• Mengamati proses penimbunan 

roda lori yang gepeng. 

Dibentuk lalu digerinda hingga 

menjadi berbentuk lingkaran 

kembali. 

• Mengamati proses penggantian 

daun kipas konveyor 

Workshop 

Maintenance 

MMS 

Rabu, 

14 Juli 2021 

08:00 s/d 

16:00 

• Melakukann pengelasan mur 

pada clybath. 

• Membantu pemasangan spring 

pada clybath 

Workshop  

Maintenance  

MMS 
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Kamis, 

15 Juli 2021 

08:00 s/d 

16:00 

• Mempelajari sistem 

pembakaran dan bahan bakar 

boiler 

• Mengamati proses perbaikan 

kebocoran pada boiler 

• Membongkar dan memasang 

cover motor fan boiler 

Stasiun Boiler 

Jum’at, 

16 Juli 2021 

08:00 s/d 

16:00 

• Mengamati proses penggantian 

boshing roda lori 

• Mempelajari proses bubut rata 

Workshop 

Maintenance 

MMS 

Sabtu, 

17 Juli 2021 

08:00 s/d 

13:00 
• Melanjutkan proses bubut rata 

Workshop 

Maintenance  

MMS 

 

Tabel 3.3 Agenda Kegiatan Kerja Paraktek (KP) Minggu Ke-3 (Tiga) : 
 

TANGGAL JAM KEGIATAN LOKASI 

Senin, 

19 Juli 2021 

08:00 s/d 

16:00 
• Mengamati pergantian V-Belt 

pada Motor listrik Mesin Press 
Stasiun Press 

Selasa, 

20 Juli 2021 

08:00 s/d 

16:00 

• Libur Idul Adha (Lebaran Haji) 
 

Rabu, 

21 Juli 2021 

08:00 s/d 

16:00 

• Melakukan pembelajaran 

pengelasan pada roda roli 

Workshop  

Maintenance  

MMS 

Kamis, 

22 Juli 2021 

08:00 s/d 

16:00 

• Mengamati dan menganalisa 

pergantian pompa/motor listrik 

penggerak fan pemisah 

cangkang dan fiber 

Area Proses 

Jum’at, 

23 Juli 2021 

08:00 s/d 

16:00 

• Mengamati proses penggantian 

boshing roda lori 

Workshop 

Maintenance 

MMS 

Sabtu, 

24 Juli 2021 

08:00 s/d 

13:00 

• Melanjutkan proses bubut rata 

• Pembubutan pada roda Ass 

roda transcarry 

Workshop 

Maintenance  

MMS 

 

Tabel 3.4 Agenda Kegiatan Kerja Praktek (KP) Minggu Ke-4 (empat) : 
 

TANGGAL JAM KEGIATAN LOKASI 

Senin, 

26 Juli 2021 

08:00 s/d 

16:00 
• Mengamati perbaikan dan 

perawatan heather pada Fan 
Stasiun Kernel 

Selasa, 

27 Juli  2021 

08:00 s/d 

16:00 

• Mempelajari proses boiler 

• Memahami proses shot blower 
Stasiun Boiler 

Rabu, 

28 Juli 2021 

08:00 s/d 

16:00 

• mengamati dan menganalisa 

serta turut serta dalam 

perbaikan mesin pemecah biji 

sawit (nut cracker) 

Stasiun kernel 
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Kamis, 

29 Juli 2021 

08:00 s/d 

16:00 

• Mempelajari prinsip kerja 

hidroik pada loading ram 

• Menganalisa kerusakan yang 

mungkin terjadi pada system 

hidrolik tersebut 

Stasuin Sortasi 

Jumat, 

30 Juli 2021 

08:00 s/d 

16:00 

• Mempelajari Prinsip kerja 

hidrolik pada stasiun rebusan Stasiun Rebusan 

Sabtu, 

31 Juli 2021 

08:00 s/d 

13:00 

• Membuat Laporan Kp  Workshop 

Maintenance 

MMS 

 

Tabel 3.5 Agenda Kegiatan Kerja Praktek (KP) Minggu Ke-5 (lima) : 
 

TANGGAL JAM KEGIATAN LOKASI 

Senin, 

02 Agustus 

2021 

08:00 s/d 

16:00 

• Pengoperasian system hidrolik 

pada pintu loading RAMP 

supaya TBS jatuh kelori 

Stasiun sortasi 

Selasa, 

03 Agustus 

2021 

08:00 s/d 

16:00 

• Memahami Prinsip kerja 

pengepresan pada buah yang 

sudah dipisahkan dari 

cangkangnya oleh mesin 

digester 

• Mempelajari hasil pengepresan 

yang berbentuk fiber 

Stasiun Press 

Rabu, 

04 Agustus 

2021 

08:00 s/d 

16:00 

• mengamati proses hot water 

untuk pengoperasian sluge 

separator 

Stasiun Boiler 

Kamis, 

05 Agustus 

2021 

08:00 s/d 

16:00 

• Mempelajari prinsip kerja 

mesin boiler 

• Mempelajari bagian bagian 

boiler 

Stasiun Boiler 

Jumat, 

06 Agustus 

2021 

08:00 s/d 

16:00 

• Pengumpulan data pembuatan 

laporan 

 

Workshop 

Maintenance 

MMS 

Sabtu, 

07 Agustus 

2021 

08:00 s/d 

13:00 
• Pembuatan laporan KP  

Workshop 

Maintenance 

MMS 

 

Tabel 3.6 Agenda Kegiatan Kerja Praktek (KP) Minggu Ke-6 (enam) : 
 

TANGGAL JAM KEGIATAN LOKASI 

Senin, 

9 Agustus 2021 

08:00 s/d 

16:00 

• Mempelajari prinsip kerja 

turbin uap di PT.MMS 

• Mempelajari tiap tiap panel 

turin uap 

Stasiun Proses 

Selasa, 

10 Agustus 

2021 

08:00 s/d 

16:00 

• Menganalisa kerusakan apa 

saja yag terjadi pada valve 

turbin uap 

• Mempelajari proses boiler 

Stasiun Proses 
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Rabu, 

11 Agustus 

2021 

08:00 s/d 

16:00 
• Libur Tahun baru Hijriah   

Kamis, 

12 Agustus 

2021 

08:00 s/d 

16:00 

• Mempelajari prinsip kerja 

mesin boiler 

• Mempelajari bagian bagian 

boiler 

Workshop 

Maintenance 

MMS 

Jumat, 

13 Agustus 

2021 

08:00 s/d 

16:00 

• Pengumpulan data pembuatan 

laoran 

• Memperhatikan proses bubut 

bertingkat 

Workshop 

Maintenance 

MMS 

Sabtu, 

14 Agustus 

2021 

08:00 s/d 

13:00 
• Pembuatan laporan KP  

Workshop 

Maintenance 

MMS 

 

Tabel 3.7 Agenda Kegiatan Harian Kerja Praktek (KP) Minggu Ke-7 (tujuh) : 
 

TANGGAL JAM KEGIATAN LOKASI 

Senin, 

16 Agustus 

2021 

08:00 s/d 

16:00 
• Pemeriksaan kerusakan pada 

CBC  
Stasiun Press 

Selasa, 

17 Agustus 

2021 

08:00 s/d 

16:00 
• HARI KEMERDEKAAN KE 

76 
 

Rabu, 

18 Agustus 

2021 

08:00 s/d 

16:00 

• Pengumpulan data dan 

interview pada kepada mentor 

lapangan bapak marulak 

siburian  

• Pengupulan data di lapangan 

Workshop 

Maintenance 

Kamis,  

19 Agustus 

2021 

08:00 s/d 

16:00 
• Pengamatan Penambalan 

Lambung CBC 
Stasiun press 

Jum’at, 

20 Agustus 

2021 

08:00 s/d 

16:00 

 

• Pengumpilan data CBC 

 

Satsiun press 

Sabtu, 

21 Agustus  

2021 

08:00 s/d 

13:00 
• Proses Pengumpulan data 

depericarper 
Stasiun kernel 

 

Tabel 3.8 Agenda Kegiatan Harian Kerja Praktek (KP) Minggu Ke-8 (delapan) : 
 

TANGGAL JAM KEGIATAN LOKASI 

Senin, 

23 Agustus 

2021 

08:00 s/d 

16:00 
• Pembuatan laporan KP 

Office Maintenance 

MMS 

Selasa, 

24 Agustus 

2021 

08:00 s/d 

16:00 
• Pembuatan laporan KP 

Office Maintenance 

MMS 

Rabu, 

25 Agustus 

2021 

08:00 s/d 

16:00 
• Pembuatan laporan KP 

Office Maintenance 

MMS 
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Kamis, 

26 Agustus 

2021 

08:00 s/d 

16:00 
• Pembuatan laporan KP 

Office Maintenance 

MMS 

Jum’at, 

27 Agustus 

2021 

08:00 s/d 

16:00 
• Pembuatan laporan KP 

Office Maintenance 

MMS 

Sabtu, 

28 Agustus  

2021 

08:00 s/d 

13:00 
• Pembuatan laporan KP 

Office Maintenance 

MMS 

Senin, 

30 Agustus 

2021 

08:00 s/d 

16:00 
• Persentase hasil PKL di PT 

Murini Samsam 2 

Ruang Rapat PT 

PKS Murini 

Samsam 2  

Selasa, 

31 Agustus 

2021 

08:00 s/d 

16:00 
• Revisi/perbaikan Laporan KP 

Office Maintenance 

MMS 

 

3.2 Target Yang Diharapkan 

Dalam pelaksanaan kerja Praktek yang dilakukan di Dept MSS yang 

terhitung sejak 05 Juli-31 Agustus 2021, terdapat beberapa target yang ingin 

dicapai, diantaranya : 

1. Memahami dunia kerja di bidang Maintanance dan mesin produksi 

2. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang dunia kerja dan 

pemanfaatan ilmu Teknik Mesin di  perusahaan 

3. Memahami setiap pekerjaan yang dilaksanakan bersama mentor 

4. Menegakkan disiplin saat jam kerja dan menghargai waktu 

5. Belajar beradaptasi terhadap dunia industri agar bekerja lebih profesional 

3.3 Perangkat Yang Digunakan 

  Selama melaksakan kerja praktek di dunia industry, mahasiswa di tuntut 

langsung melaksanakan kegiatan kerja di dalam pabrik dan bersentuhan langsung 

dengan unit mesin. Dalam hal ini mahasiswa selama melakukan kerja praktek di 

perusahaan banyak menggunakan peralatan untuk membantu perkerjaan yang di 

berikan. Dalam hal ini mahasiswa selama melakukan pekerjaan perbaikan dan 

perawatan di perusahaan banyak menggunakan peralatan pembantu untuk 

membantu pekerjaan yang diberikan dan menerapkan SOP yang diizinkan. 
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Adapun Perangkat yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan di Dept MSS 

selama kerja praktek diantaranya : 

 

Gambar 3.1 Peralatan APD wajib 

Sumber (PT.Murini Samsam) 

 

1. Sarung Tangan   4.     Kacamata 

2. Masker    5.     Sepatu Safety 

3. Helm     6.     Earplug 

 

3.4 Data Yang Diperlukan 

Untuk mendapatkan data yang akurat dan benar penulis menggunakan 

pengumpulan data melalui berbagai cara diantaranya sebagai berikut : 

1. Data Primer  

Adalah data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian bersama 

pihak perusahaan terkait tempat diadakannya penelitian tersebut 

2. Data Sekunder  

Adalah data yang diperoleh dari pihak – pihak luar yang sudah diolah dari 

berbagai literatur dan didokumentasi yang digunakan sebagai acuan untuk 

menyelesaikan penelitian ini 

3. Studi Perpustakaan  

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 dibangku 

kuliah dan materi atau teori yang telah diberikan oleh pembimbing 
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3.5 Dokumen-Dokumen File-File Yang Dihasilkan 

Selama kegiatan praltek berlangsung di PT.Murini Samsam II pelintung 

tersebut. Tidak semua dokumen-dokumen atau file-file bias diambil, karena 

banyak dari dokumen atau file itu merupakan rahasia perusahaan dan perusahaan 

tersebut tidak memberikan izin kepada mahasiswa yang melakukan kerja praktek 

diperusahaan tersebut daoat mengambil suatu file atau dokumen yang dianggap 

rahasia. Perusahaan hanya memberi beberapa dokumen atau file serta 

menunjukkan beberapa gambar saja.  

 

3.6 Kendala Yang Dihadapi Dalam Menyelesaikan Tugas 

Adapun kendala-kendala yang di hadapi dalam pembuatan dan 

penyelesaian tugas kerja praktek ini yaitu:  

1.  Kurangnya pengetahuan tentang penyusunan laporan kerja praktek yaitu 

dari segi  bahasa, tata tulis, paragraf, dan lampiran yang di perlukan 

dalam pembuatannya.  

2. Terbatasnya waktu kerja praktek sehinga pada saat pengumpulan data 

untuk penyelesaian laporan tidak semua di dapati dari perusahaan tempat 

kerja praktek.  

 

3.7 Hal-Hal Yang Dianggap Perlu 

Dalam proses menyelesaikan laporan Kerja Praktek ini, ada beberapa hal 

yang di anggap perlu diantara nya adalah sebagai berikut: 

1. Kemampuan diri untuk bisa beradaptasi dengan baik. 

2. Kemampuan menganalisis tugas yang diberikan. 

3. Mempelajari teknologi baru untuk menyelesaikan project 

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

penyusunan laporan KP.  

5. Menyesuaikan data dengan judul laporan yang saya buat.  
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BAB 4 

MAINTENANCE PREVENTIV PADA BOILER VICKERS 

HOSKINSKAPASITAS 45 TON STEAM UAP 

PT.MURINI SAMSAM 2 PELINTUNG 

4.1 Pengertian dan Tujuan Maintenance 

4.1.1. Pengertian Maintenance 

Pemeliharaan atau Perawatan (Maintenance) merupakan serangkaian 

aktivitas untuk menjaga fasilitas dan peralatan agar senantiasa dalam keadaan siap 

pakai untuk melaksanakan produksi secara efektif dan efisien sesuai dengan 

jadwal yang telah ditetapkan dan berdasarkan standar (fungsional dan kualitas). 

Hal ini karena apabila kita mempunyai mesin/peralatan, maka biasanya kita selalu 

berusaha untuk tetap dapat mempergunakan mesin/peralatan sehingga kegiatan 

produksi dapat berjalan lancar. Dalam usaha untuk dapat menggunakan terus 

mesin/peralatan agar kontinuitas produksi dapat terjamin, maka dibutuhkan 

kegiatan kegiatan pemeliharaan dan perawatan yang meliputi: 

1. Kegiatan pengecekan. 

2. Meminyaki (lubrication). 

3. Perbaikan/reparasi atas kerusakan-kerusakan yang ada. 

4. Penyesuain/penggantian spare part atau komponen. 

  

 

Gambar 4.1 Maintanance PT.MSS II 

sumber (PT.Murini Samsam) 
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Ada dua jenis penurunan kemampuan mesin/peralatan yaitu : 

1. Natural Deterioration yaitu menurunnya kinerja mesin/peralatan secara 

alami akibat terjadi pemburukan/keausan pada fisik mesin/peralatan selama 

waktu pemakaian walaupun penggunaan secara benar. 

2. Accelerated Deterioration yaitu menurunnya kinerja mesin/peralatan akibat 

kesalahan manusia (human error) sehingga dapat mempercepat keausan 

mesin/peralatan karena mengakibatkan tindakan dan perlakuan yang tidak 

seharusnya dilakukan terhadap mesin/peralatan. 

 

Dalam usaha mencegah dan berusaha untuk menghilangkan kerusakan 

yang timbul ketika proses produksi berjalan, dibutuhkan cara dan metode untuk 

mengantisipasinya dengan melakukan kegiatan pemeliharaan mesin/peralatan. 

Pemeliharaan (maintenance) adalah kegiatan untuk memelihara atau menjaga 

mesin/peralatan dan mengadakan perbaikan atau penyesuaian/penggantian yang 

diperlukan agar terdapat suatu keadaan operasi produksi yang memuaskan sesuai 

dengan apa yang direncanakan. Jadi dengan adanya kegiatan maintenance maka 

mesin/peralatan dapat dipergunakan sesuai dengan rencana dan tidak mengalami 

kerusakan selama dipergunakan untuk proses produksi atau sebelum jangka waktu 

tertentu direncanakan tercapai. Hasil yang diharapakan dari kegiatan pemeliharaan 

mesin/peralatan (equipment maintenance) merupakan berdasarkan dua hal sebagai 

berikut: 

1. Condition maintenance yaitu mempertahankan kondisi mesin/peralatan 

agar berfungsi dengan baik sehingga komponen-komponen yang terdapat 

dalam mesin juga berfungsi dengan umur ekonomisnya. 

2. Replecement maintenance yaitu melakukan tindakan perbaikan dan 

penggantian komponen mesin tepat pada waktunya sesuai dengan jadwal 

yang telah diencanakan sebelum kerusakan terjadi.  
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4.1.2. Tujuan 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 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. Untuk 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. Untuk mencapai tingkat biaya maintenance secara efektif dan efisien 

keseluruhannya. 

5. Untuk menjamin keselamatan orang yang menggunakan sarana tersebut. 

6. Memaksimumkan ketersedian semua peralatan sistem 

produksi(mengurangi downtime). 

7. Untuk memperpanjang umur/masa pakai dari mesin/peralatan.  

4.1.3. Jenis – Jenis Maintenance 

1. Preventive    maintanance 

Preventive maintenance adalah jenis maintenance yang dilakukan untuk 

mencegah terjadinya kerusakan mendadak pada mesin selama operasi 

berlangsung. Contoh Preventive maintenance adalah melakukan 

penjadwalan untuk pengecekan (inspection) dan    pembersihan (cleaning) 

atau pergantian suku cadang secara rutin dan  berkala. Pelaksanaannya 

berupa : 
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a. Inspeksi visual (melihat kondisi base plate, melihat kondisi sekitar 

equipment) 

b. Mengencangkan baut-baut yang kendor, membersihkan, mengecek 

tekanan dan temperatur indikator. 

c. Pemeliharaan saat mesin berhenti beroperasi (mengecek alignment 

kopling, mengecek oli atau mengganti oli.  

 

2. Predictive Maintenance 

Predictive Maintenance adalah perawatan yang dilakukan untuk 

mengantisipasi kegagalan sebelum terjadi kerusakan total. Predictive 

Maintenance ini akan memprediksi kapan akan  terjadinya kerusakan pada 

komponen tertentu pada mesin dengan cara melakukan analisis terbaru dari 

data yang didapat dari Preventive maintenance. Pelaksanaannya 

berdasarkan hasil : 

a. Monitoring pelumasan dan suhu bearing 

b. Monitoring vibrasi 

c. Monitoring mechanical seal 

 

3. Corrective Maintenance 

Corrective Maintenance adalah perawatan yang dilakukan dengan cara 

mengidentifikasi penyebab kerusakan dan kemudian memperbaikinya 

sehingga mesin atau peralatan produksi dapat beroperasi normal kembali. 

Corrective Maintenance biasanya dilakukan pada mesin atau peralatan 

produksi yang sedang beroperasi  secara abnormal. 

 

4. Breakdown Maintenance 

Breakdown Maintenance adalah kegiatan pemeliharaan suatu alat yang 

dilakukan setelah alat mengalami kerusakan atau tidak dapat berfungsi.
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4.1.4 Fungsi Maintenance 

Salah satu fungsi dari pemeliharaan adalah agar dapat memperpanjang 

umur ekonomis dari mesin dan peralatan produksi yang ada serta mengusahakan 

agar mesin dan peralatan produksi tersebut selalu dalam keadaan optimal dan 

siap pakai untuk pelaksanaan produksi. 

Keuntungan yang diperoleh dengan adanya pemeliharaan yang baik 

terhadap mesin, adalah sebagai berikut : 

a. Mesin dan peralatan produksi yang ada dalam perusahaan yang 

bersangkutan akan dapat dipergunakan dalam jangka waktu panjang. 

b. Pelaksanaan proses produksi dalam perusahaan yang bersangkutan 

berjalan dengan lancar. 

c. Dapat menghindari diri atau dapat menekan sekecil mungkin terdapatnya 

kemungkinan kerusakan-kerusakan berat dari mesin dan peralatan 

produksi selama proses produksi berjalan. 

d. Peralatan produksi yang digunakan dapat berjalan stabil dan baik, maka 

proses dan pengendalian kualitas proses harus dilaksanakan dengan baik. 

e. Dapat dihindarkannya kerusakan - kerusakan total dari mesin dan 

peralatan produksi yang digunakan. 

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

penyerapan bahan baku dapat berjalan normal. 

g. Dengan adanya kelancaran penggunaan mesin dan peralatan produksi 

dalam perusahaan, maka pembebanan mesin dan peralatan produksi yang 

ada semakin baik. 

 

4.2 Pengertian Boiler 

Menurut Djokosetyardjo (2003), boiler atau ketel uap adalah bejana 

tertutup dimana panas pembakaran dialirkan ke air sampai terbentuk air panas 

atau steam. Air panas atau steam pada tekanan tertentu kemudian digunakan untuk 

mengalirkan panas ke suatu proses. Air adalah media yang berguna dan murah 
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untuk mengalirkan panas ke suatu proses. Jika air dididihkan sampai menjadi 

steam, volumnya akan meningkat sekitar 1.600 kali, menghasilkan tenaga yang 

menyerupai bubuk mesiu yang mudah meledak, sehingga boiler merupakan 

peralatan yang harus dikelola dan dijaga dengan sangat baik.Secara proses konversi 

energi, boiler memiliki fungsi untuk mengkonversi energi kimia yang tersimpan 

di dalam bahan bakar menjadi energi panas yang tertransfer ke fluida kerja. 

Boiler yang digunakan di PT.MSS 2 Pelintung yaitu  Water Tube boiler 

yang menggunakan bahan bakar fiber dan cangkang. 

Sistem boiler terdiri dari: sistem air umpan, sistem steam dan sistem bahan 

bakar. Sistem air umpan menyediakan air untuk boiler secara otomatis sesuai 

dengan kebutuhan steam. Berbagai kran disediakan untuk keperluan perawatan dan 

perbaikan. Sistem steam mengumpulkan dan mengontrol produksi steam dalam 

boiler. Steam dialirkan melalui sistem pemipaan ke titik pengguna.Pada  

keseluruhan sistem, tekanan steam diatur menggunakan kran dan dipantau dengan 

alat pemantau tekanan. Sistem bahan bakar adalah semua peralatan yang digunakan 

untuk menyediakan bahan bakar untuk menghasilkan panas yang dibutuhkan. 

Peralatan yang diperlukan pada sistem bahan bakar tergantung pada jenis bahan 

bakar yang digunakan pada sistem. Air yang disuplai ke boiler untuk dirubah 

menjadi steam disebut air umpan. Dua sumber air umpan adalah: 

1. Kondensat atau steam yang mengembun yang kembali ke proses. 

2. Air make up (air baku yang sudah diolah) yang harus diumpankan dari luar 

ruang boiler ke plant proses  

 

4.3 Klasifikasi Boiler 

Pada dasarnya terdapat dua jenis boiler yaitu : 

1. Ketel Uap Pipa Api ( Fire Tube Boiler) 

Fire tube boiler mengalirkan air melalui shell dengan menerima panas dari 

gas pembakaran yang mengalir melalui susunan pipa api. Fire tube boiler 

memiliki tekanan operasi standar yaitu maksimum 250 psi (16 bar) pada 
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umumnya berkapasitas kurang dari 7 ton/jam. Kemudian pada proses perubahan 

air menjadi steam dilakukan didalam drum dimana air dipanaskan dengan gas 

buang dari ruang bakar yang disalurkan melalui bagian dalam pipa api, dengan 

kata lain bahwa pipa api berupa peralatan transfer panas dan tidak berisi air 

(Dalimunthe, 2006). 

 
Gambar 4.2 Fire Tube Boiler  

Boiler yang tergolong dalam jenis fire tube boiler adalah jenis boiler 

kecil yang sederhana dan pada umumnya memiliki kapasitas 10 Ton/jam dengan 

tekanan 16 kg/cm2 , jadi tergolong ke dalam boiler bertekanan rendah. Sering 

disebut ketel- ketel tanki, karena tempat air yang akan dipanaskan biasanya 

berbentuk tanki. Karena kapasitas, tekanan, dan temperature uap yang dihasilkan 

rendah maka fire tube boiler jarang digunakan untuk pengolahan modern. Fire 

tube boiler memiliki konstruksi yang relatif sederhana, kokoh, dan mudah 

dijangkau harganya. Kekurangannya adalah lambat dalam mencapai tekanan 

operasi pada awal operasi, dan keuntungan menggunakan boiler ini adalah 

fleksibel terhadap perubahan beban  secara cepat (Dalimunthe, 2006). 

 

2. Ketel Pipa Air (Water Tube Boiler) 

Ketel pipa air, yaitu ketel uap dengan air atau uap berada di dalam pipa - 

pipa atau tabung dengan pipa api atau asap berada diluarnya. Di dalam water 

tube boiler, air umpan boiler mengalir melalui pipa-pipa masuk ke dalam drum. 

Steam terbentuk karena sirkulasi air yang dipanaskan oleh gas pembakar yang 
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terjadi di daerah uap di dalam drum. Sebagai ketel yang sudah sangat modern, 

water tube boiler biasanya dirancang dengan tekanan sangat tinggi dan memiliki 

kapasitas steam antara 4.500-12.000 kg/jam (UNEP, 2006). 

 

 
Gambar 4.3  Water Tube Boiler (Dokumentasi pribadi) 

 

Umumnya water tube boiler terdiri dari beberapa drum (biasanya 2 atau 4 buah) 

dengan eksternal tubes. Biasanya ujung-ujung tubes disambung atau 

dihubungkan langsung dengan drum-drum dengan cara di roll atau di 

ekspansi, kadang kala sambungan antara tubes dengan drum selain di roll juga 

diperkuat dengan las atau seal welded Apabila kapasitas boiler lebih besar dari 

20 MW atau tekanan operasi boiler lebih besar dari 24 bar. Maka boiler 

dianggap cocok untuk produksi uap dalam jumlah besar dengan skala industri 

dengan uap yang dihasilkan yaitu superheated (Dalimunthe, 2006). Penggunaan 

water tube boiler diakui memiliki keuntungan yang lebih karena memiliki reaksi 

yang cepat terhadap beban, dan kelembapan panas termal yang dapat dikatakan 

kecil. Unit pengolahan yang sudah modern banyak menggunakan water tube 

boiler sebagai pilihan, karena dapat menghasilkan uap air dengan kapasitas, 

temperatur, dan tekanan yang tinggi sesuai kebutuhan.  

 

4.4 Komponen Boiler 

Peralatan ketel uap dapat di kelompokan menjadi beberapa bagian yaitu : 

1. Komponen utama 

2. Komponen pendukung
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1. Komponen Utama 

1. Furnace 

Furnace adalah suatu ruangan dapur sebagai penerima bahan bakar 

untuk pembakaran, yang dilengkapi dengan fire grate pada bagian  bawah 

di letakkan rangka bakar sebagai alas bahan bakar, dan pada sekelilingnya 

adalah pipa-pipa air ketel yang menempel pada dinding tembok dapur 

yang mendapat atau menerima panas dari bahan bakar. Proses pembakaran 

terjadi pada furnace yang memiliki ruangan cukup besar berukuran 6-10 

m. Pada dapur pembakaran terjadi reaksi pembakaran yang dapat diisolasi 

dan dibatasi sehingga reaksi tetap dapat dikendalikan. Selain itu, untuk 

proses pembakarannya dapur ditunjang oleh peralatan pembakaran 

lainnya.(Khan dan Shahabanaz, 2014). 

Beberapa faktor yang perlu diperhatikan agar proses pembakaran dapat 

berlangsung sempurna adalah : 

a. Tipe dari alat pembakaran 

b. Sifat bahan bakar yang digunakan 

c. Aliran udara yang digunakan 

d. Penyediaan udara dan derajat pemanasan awal 

 

 

Gambar 4.4 Ruang Bakar Boiler (dokumentasi Pribadi) 

 

Dinding dapur bakar terdapat pipa-pipa berisi air yang akan  berubah 

menjadi uap setelah mendapat pemanasan dari proses pembakaran. Pipa-
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pipa air tersebut merupakan tempat pembentukan uap dan menjaga agar 

temperature ruang bakar tidak terlalu tinggi. Ruang bakar ini kemudian 

diisolasi bagian luarnya agar aman jika disentuh, sedangkan pipa-pipa satu 

dengan yang lainnya dihubungkan dengan plat sehingga merupakan satu 

kesatuan atau satu rangkaian. 

 

2. Steam Drum 

 

 

Gambar 4.5 Steam Drum (dokumentasi Pribadi) 

Steam Drum adalah suatu silinter tertutup yang terbuat dari baja 

yang ditempatkan dibagian samping atas dari dapur api (Fire box). Steam 

Drum digunakan sebagai tempat pembentukan uap yang dilengkapi 

dengan sekat-sekat penahan butir-butir air untuk memperkecil 

kemungkinan air terbawa uap. Fungsi drum uap untuk memisahkan air dari 

uap yang dihasilkan di dinding tungku dan mengurangi isi padat terlarut 

dari uap di bawah batas yang ditentukan dari 1 ppm drum terletak di bagian 

depan atas boiler (Khan dan Shahabanaz, 2014). 

 

3. Water Drum 

Drum bawah berfungsi sebagai tempat pemanasan air ketel yang 

didalamnya dipasang plat-plat pengumpul endapan lumpur untuk 

memudahkan pembuangan keluar (Blowdown). Selain itu, water drum 

juga berfungsi sebagai tempat pengendapan kotoran-kotoran air dalam 

ketel, yang tidak menempel pada dinding ketel, melainkan terlarut 
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4. Fan 

Adapun jenis-jenis fan yang digunakan dalam sistem boiler biomasa 

adalah sebagai berikut. 

1. Induced Draft Fan (ID Fan) 

Induced Draft Fan adalah tempat pembuangan gas bekas pada 

ruang pembakaran kedua yang dihisap menggunakan blower melalui 

saringan abu kemudian dibuang ke udara bebas melalui cerobong 

asap. Pengaturan  tekanan dalam dapur dilakukan pada corong keluar 

blower (exhaust)  dengan katup yang diatur secara otomatis oleh alat 

hidrolis (Furnace Draft Control). 

     

Gambar 4.6 Induced Draft Fan (dokumentasi pribadi) 

 

1. Forced Draft Fan (FD Fan) 

Forced draft fan (FDF) adalah alat yang digunakan untuk 

mensuplai  udara yang diperlukan untuk pembakaran fuel di dalam 

furnace yang melalui lorong udara sebelum bercampur dengan bahan 

bakar dan juga untuk membantu aliran flue gas keluar melalui 

cerobong(stack).
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Gambar 4.7 Forced Draft Fan (dokumentasi pribadi) 

 

 

2. Secondary Air Fan 

Secondary air fan adalah jenis kipas yang digunakan sebagai 

penyuplai udara sekunder dan juga sebagai pendorong bahan bakar 

saat masuk ke dalam ruang bakar sehingga mendapatkan pembakaran 

yang merata  

 

Gambar 4.8 Secondary Air Fan (dokumentasi pribadi) 

 

 

5. Economizer 

Alat ini berfungsi untuk pemanasan awal air pengumpan ketel yang 
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akan masuk pada drum ketel. Alat ini digunakan untuk menguapkan  air 

yang membutuhkan panas yang lebih sedikit karena air pengumpan sudah 

cukup panas. Economizer terletak di belakang boiler 

 

6. Dearator 

Berfungsi untuk menyerap atau menghilangkan gas – gas yang 

terkandung pada air pengisi Boiler, terutama gas O2, karena gas ini akan 

menimbulkan korosi. Gas – gas lain yang cukup berbahya adalah karbon 

dioksida (CO2). Gas O2 dan CO2 akan bereaksi dengan meterial Boiler dan 

menimbulkan korosi yang sangat merugikan. Deaerator adalah suatu 

komponen dalam Sistem Tenaga Uap yang berfungsi untuk 

menghilangkan oksigen atau gas-gas terlarut lainnya pada feed water 

sebelum masuk kedalam Boiler. Berfungsi juga sebagai tempat 

penyimpanan air yang menyuplai air ke dalam boiler. Oksigen dan gas-gas 

terlarut lain dalam feedwater perlu dihilangkan karena dapat menyebabkan  

korosi pada pipa logam dan peralatan logam lainnya dengan membentuk 

senyawa oksida (karat). Air apabila bereaksi dengan karbon dioksida  

terlarut juga akan membentuk senyawa asam karbonat yang dapat 

menyebabkan korosi lebih lanjut. Fungsi deaerator disini adalah untuk 

mengurangi kadar oksigen, biasanya kadar oksigen dikurangi sampai 

memiliki kadar lebih kecil sama dengan ppb (o,ooo5 cm3/L).  

 

Gambar 4.9 Dearator (dokumentasi pribadi) 
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Prinsip kerjanya air yang masih mengandung O2 dan CO2 

disemprotkan ke Steam Daerator, sehingga gas-gas tersebut diserap secara 

thermis dan dikeluarkan melalui valve pelepas udara/gas. Selain itu 

Daerator juga dapat menaikkan temperatur air pengisi Boiler ( 90 0 C 

sampai 960 C). Penempatan posisi Daerator yang tinggi memungkinkan 

pemberian suction heat yang cukup untuk Feed Water Pump. Asam 

karbonat terbentuk di dalam boiler saat air dipanaskan. Untuk kadar 

karbon dioksida bebas korosi di dalam air, nilai pH-nya harus dijaga lebih 

besar dari pH 8,5. 

Terdapat dua jenis deaerator yang umum digunakan yaitu : 

 

a. The tray-type 

 

Terdiri dari bagian domed deaeration yang dipasang diatas silinder 

vessel horizontal yang berfungsi sebagai tangki penyimpanan air dari 

boiler. Prinsip kerjanya adalah, feedwater boiler masuk melalui bagian 

deaeraetor yang berlubang. Air mengalir dari atas dan mengalir kebawah 

melaului lubang-lubang tersebut. Uap deaerasi bertekanan rendah masuk 

Gambar 4.10 The Tray Type  
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dibawah tray dan mengalir ke atas melalui pipa-pipa berlubang. Hal ini 

dilakukan untuk mencampur uap dan feedwater. Uap tersebut melarutkan 

oksigen dan gas-gas terlarut lainnya dalam feedwater. Uap yang mengalir 

terseut kemudian keluar melalui lubang di bagian atas kubah. Saluran 

ventilasi biasanya terdiri dari katup yang membuat hanya uap yang bisa 

keluar. Feedwater yang telah dideaerasi mengalir kedalam tangki 

penyimpanan horisontal yang kemudian dipompakan ke boiler. Uap 

pemanasan bertekanan rendah yang memasuki horizontal vessel di bagian 

bawahnya melalui pipa sparger ditujukan untuk menjaga feedwater tetap 

hangat. Isolasi eksternal pada vessel tersebut biasanya dimaksudkan agar 

meminimalkan kehilangan panas. 

b. The spray-type 

 

Gambar 4.11 The Spray Type 

 

Type ini hanya terdiri dari silinder vessel horizontal (atau vertikal) yang 

berfungsi sebagai deaerator dan sebagai tangki penyimpanan air. Seperti 

ditunjukan pada gambar diatas bahwa deaerator jenis spray ini memiliki 

bagian pemanasan awal (E) dan bagian deaerasi (F). Kedua bagian ini 

dipisahkan oleh penyekat (C). Uap bertekanan rendah memasuki vessel 

dengan cara disemprotkan dari bagian bawah vessel. Feedwater juga 

disemprotkan ke vessel dan dipanaskan oleh uap yang disemprotkan ke 

atas oleh steam sparger. Tujuan dari spray nozzle (A) dan bagian preheater 
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adalah untuk memanaskan feedwater sampai suhu saturasi untuk 

memudahkan pengurangan oksigen dan gas-gas terlarut lainnya pada bagian 

deaerasi. Feedwater dipanaskan kemudian mengalir ke bagian deaerasi (F) 

dimana proses deaerasi dilakukan oleh uap yang naik melalui sistem spray. 

Gas terlarut dipisahkan dari air melalui lubang diatas vessel. Sama seperti 

jenis tray diatas, lubang untuk mengeluarkan gas berupa suatu katup yang 

hanya bisa dilewati oleh uap. Kemudian feedwater yang telah dideaerasi 

dipompa dari bawah vessel ke boiler. 

 

7. Hot Tank 

Hot tank merupakan wadah penampungan feedwater (air umpan) 

yang nantinya akan dipompakan ke deaerator. Pada hot tank, temperatur 

air umpan dijaga pada kisaran oC. Pemanasan air umpan dilakukan dengan 

memanfaat panas dengan metode heat exchanger dimana pipa aliran steam 

dipasang didalam tangki itu sendiri. 

 

Gambar 4.12 Hot Tank (dokumentasi pribadi) 

2. Komponen Pendukung 

Komponen pendukung yaitu peralatan yang terdapat pada ketel uap selain 

dari peralatan utama, dengan tujuan untuk kelancaran operasi boiler. Tanpa 

adanya sarana dan peralatan penunjang, boiler tidak dapat bekerja sesuai dengan 

kondisi operasi yang diinginkan. Peralatan-peralatan itu antara lain adalah : 
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1. .Instrumentasi yang berfungsi mengukur, mengatur dan mengamankan 

operasi  sebagai pengontrol kestabilan proses operasi boiler. 

2. Ro yang berfungsi sebagai pengolahan air umpan boiler 

2. Kompresor yang berfungsi untuk memproduksi udara bertekanan 

sebagai kebutuhan alat instrument boiler. 

 

4.5 Prinsip Kerja Boiler 

Boiler adalah bejana tertutup dimana panas pembakaran dipindahkan ke 

air sampai terbentuk uap. Uap pada tekanan tertentu kemudian digunakan untuk 

mengalirkan panas ke suatu proses. Air adalah media yang berguna dan murah 

untuk mengalirkan panas ke suatu proses. Jika air dididihkan sampai menjadi 

steam, volumenya akan meningkat sekitar 1.600 kali.Sistem boiler terdiri dari : 

sistem air umpan, sistem uap dan sistem bahan bakar. Sistem air umpan 

menyediakan air untuk boiler secara otomatis sesuai dengan kebutuhan steam. 

Berbagai valve disediakan untuk keperluan perawatan dan mengumpulkan dan 

mengontrol produksi steam dalam boiler .  Steam dialirkan melalui system 

pemipaan ke titik pengguna. Pada keseluruhan system, tekanan uap diatur 

menggunakan valve dan dipantau dengan alat pemantau tekanan. Sistem bahan 

bakar adalah semua peralatan yang digunakan  untuk menyediakan bahan bakar 

untuk menghasilkan panas yang dibutuhkan.  Peralatan yang diperlukan pada 

system bahan bakar tergantung pada jenis bahan bakar yang digunakan pada 

system. 

Air yang disuplai ke boiler untuk dirubah menjadi uap disebut air umpan. 

Dua sumber air umpan adalah: kondensat atau steam yang mengembun yang 

kembali dari proses dan make uap water (air baku yang sudah diolah) yang harus 

diumpankan dari luar ruang boiler dan plant proses. Untuk mendapatkan efisiensi 

boiler yang lebih tinggi, digunakan economizer untuk memanaskan awal air 

umpan menggunakan limbah panas pada gas buang. Bahan baku yang digunakan 

untuk membuat steam adalah air bersih (RO). Air yang telah diproses di alirkan 

menggunakan pompa ke deaerator tank hingga pada level yang sudah ditentukan. 

Pemanasan dalam deaerator adalah dengan menggunakan uap sisa yang berasal 
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dari hasil pemutaran turbin. Dalam hal ini terdapat beberapa tahap sirkulasi steam 

untuk pemanasan awal deaerator. 

 

 

4.6 Maintanance pada Boiler 

Masalah-Masalah Pada Water Tube Boiler 

Suatu boiler atau pembangkit uap yang dioperasikan tanpa kondisi air 

yang baik, cepat atau lambat akan menimbulkan masalah-masalah yang berkaitan 

dengan kinerja dan kualitas dari sistem pemabngkit. Banyak masalah - masalah 

yang ditimbulkan akibat dari kurangnya penanganan dan perhatian khusus 

terhadap penggunaan air umpan boiler. Akibat dari kurangnnya penanganan 

terhadap  boiler akan menimbulkan masalah-masalah sebagai berikut : 

1. Pembentukan kerak 

2. Peristiwa korosi 

3. Pembentukan deposit 

4. Terjadinya terbawanya uap (steam carryover)  

 

1) Pembentukan Kerak 

Terbentuk kerak pada dinding boiler terjadi akibat adanya mineral-mineral 

pembentukan kerak, misalnya ion-ion kesadahan seperti Ca2+ dan Mg 2+ dan 

akibat pengaruh gas penguapan. Disamping itu pula dapat disebabkan oleh 

mekanisme pemekatan didalam boiler karena adanya pemanasan. Jenis-jenis 

kerak yang umum dalam boiler adalah kalsium sulfat, senyawa ailikat dan 

karbonat. Zat-zat dapat membentuk kerak yang keras dan padat sehingga bila 

lama penanggulangannya akan sulit sekali untuk dihilangkan. Silika 

diendapkan bersama dengan kalsium dan magnesium sehingga kerak semakin 

keras dan semakin sulit untuk dihilangkan.(Gaffert, Gustaf A. 1974).Kerak 

yang menyelimuti permukaan boiler berpengaruh terhadap perpindahan panas 

permukaan dan menunjukan dua akibat utama yaitu berkurangnya panas yang 

dipindahkan dari dapur ke air yang mengakibatkan meningkatkan temperatur 

disekitar dapur, dan menurunya efisiensi boiler. Untuk mengurangi terjadinya 
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pembentukan kerak pada boiler dapat dilakukan pencegahan-pencegahan 

sebagai berikut : 

- Mengurangi jumlah mineral dengan unit softtener 

- Melakukan blowown  secara teratur jumlahnya 

- Memberikan bahan kimia anti kerak  

Zat terlarut dan tersuspensi yang terdapat pada semua air alami dapat 

dihilangkan/dikurangi pada proses pra-treatment (pengolahan awal)yang 

terbukti ekonomis. Penanggulangan kerak yang sudah ada dapat dilakukan 

dengan cara : 

- On-line cleaning yaitu pelunakan kerak-kerak lama dengan bahan 

kimiaselama boiler beroperasi normal.- 

- Off-line cleaning (acid cleaning) yaitu melarutkan kerak-kerak lamadengan 

asam-asam khusus tetapi Boiler harus berhenti beroperasi.- 

- Mechanical cleaning : dengan sikat, pahat, scrub, dan lain-

lain.(Gaffert,Gustaf A. 1974). 

  

2) Peristiwa Korosi 

Korosi dapat disebabkan oleh oksigen dan karbon dioksida yang terdapat 

dalam uap yang terkondensasi (kombinasi udara dengan air panas, garam dan 

kontaminasi lain yang berpotensi untuk menghasilkan korosi). Korosi 

merupakan peristiwa logam kembali kebentuk asalnya di alam misalnyabesi 

menjadi oksida besi, alumunium dan lain-lain. Peristiwa korosi dapat terjadi 

disebabkan oleh  

- Gas-gas yang bersifat korosif seperti O2, CO2,H2S 

- Kerak dan deposit 

- Perbedaan logam (korosi galvanis) 

- pH yang terlalu rendah dan lain-lain  

jenis korosi yang dijumpai pada boiler dan sistem uap adalah general corrosio 

, pitting (terbentuknya lubang) dan embrittlement (peretakan baja). Adanya 

gas yang terlarut, oksigen dan karbon dioksida pada air umpan boileradalah 

penyebab utama general corrosion dan pitting corrosion (tipe oksigenelektro 
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kimia dan diferensial). Untuk mengurangi terjadinya peristiwa korosi dapat 

dilakukan pencegahan sebagai berikut : 

- mengurangi gas-gas yang bersifat korosif 

- mencegah terbentuknya kerak dan deposit dalam boiler 

- mencegah korosi galvanis 

- menggunakan zat yang dapat menghambat peristiwa korosif 

- mengatur pH dan alkalinitas air boiler dan lain-lain 

  

3)  Peristiwa Pembentukan Deposit 

Deposit merupakan peristiwa penggumpalan zat dalam air umpan boiler 

yang disebabkan oleh adanya zat padat tersuspensi misalnya oksida 

besi,oksida tembaga dan lain-lain. Peristiwa ini dapat juga disebabkan 

olehkontaminasi uap dari produk hasil proses produksi. Sumber deposit 

didalamair seperti garam-garam yang terlarut dan zat-zat yang tersuspensi 

didalam airumpan boiler. Pemanasan dan dengan adanya zat tersuspensi 

dalam air padaboiler menyebabkan mengendapnya sejumlah muatan yang 

menurunkan dayakelarutan, jika temperatur dinaikkan. Hal ini menjelaskan 

mengapa kerak dan sludge (lumpur) terbentuk. Kerak merupakan bentuk 

deposit-deposit yangtetap berada pada permukaan boiler sedangkan 

sludge merupakan bentukdeposit-deposit yang tidak menetap atau deposit 

lunak (Milton, J.H. 1990) 

Pada ketel bertekanan tinggi, silika muda mengendap dengan uap dan 

dapat membentuk deposit yang menyulitkan pada daun turbin.Pencegahan - 

pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengurangiterjadinya peristiwa 

deposit dapat dilakukan diantaranya : 

- Meminimalisasi masuknya mineral-mineral yang dapat menyebabkan 

deposit seperti oksida besi, oksida tembaga dan lain-lain 

- Mencegah korosi pada sistem kondensat dengan proses netralisasi ( 

mengatur pH ) dapat juga dilakukan dengan mencegah kebocoran udara 

pada sistem kondensat 
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- Mencegah kontaminasi uap selajutnya menggunakan bahan kimia untuk

mendispersikan mineral-mineral penyebab deposit. 

Penanggulangan terjadi deposit yang telah ada dapat dilakukan dengan acid 

cleaning, online cleaning dan mechanisal cleaning 

 

4) Kontaminasi Uap 

Ketika air boiler mengandung garam terlarut dan zat tersuspensi dengan 

konsentrasi yang tinggi, ada kecenderungan baginya untuk membentuk busa 

secara berlebihan sehingga dapat menyebabkan steam carryover zat-zat padat 

dan cairan pengotor kedalam uap. 

Steam carryover terjadi jika mineral-mineral dari boiler ikut keluarbersama 

dengan uap ke alat-alat seperti superheater, turbin dan lain-lain.Kontaminasi-

kontaminasi ini dapat diendapkan kembali pada sistem uap atauzat-zat itu 

akan mengontaminasi proses atau material-material yang diperlukan steam. 

(Naibaho, P.M. 1996) 

Steam carryover dapat dihindari dengan menahan zat-zat padat terlarut 

pada air boiler dibawah tingkat tertentu melalui analisa sistematis dan 

kontrolpada pemberian zat-zat kimia dan blowdown. Carryover karbon 

dioksida dapatmengembalikan uap dan asam-asam terkondensasi.  

 

4.7 Pemeliharaan Boiler Pipa Air (Water Tube Boiler) 

Kegiatan pemeliharaan ini sebelumnya telah direncanakan baik dari 

segiwaktu, tipe pekerjaan, suku cadang maupun pendukung lainnya. Bisa 

dikatakan pemeliharaan ini ialah pemeliharaan Preventive untuk mengetahui 

berbagai jenis kerusakan yang terjadi ketika sedang beroperasi 

 

a) Predictive Maintenance 

(Pemeliharaan Perkiraan) Kegiatan ini merupakan salah satu sistem 

pemeliharaan yang didasarkan pada kondisi alat (Condition Base), 

pengambilan data dilakukan secara periodik atau saat terjadi gejala 
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penyimpangan pada alat. Pengambilan data dan dianalisis oleh bagian 

inspeksi teknik dengan menggunakan peralatan tertentu (alat ukur vibrasi, alat 

deteksi suara dan lain-lain) dan hasil analisa ini berupa rekomendasi yang 

ditunjukan pada dinas terkait. Sasaran dari Predictive Maintenance adalah 

untuk mengetahui gejala penyimpangan alat secara dini sehingga tidak terjadi 

mesin mati karena rusak (Breakdown) terutama pada alat-alat yang beroperasi 

secara single run yaitu alat-alat produksi yang penting dan jumlah mesinnya 

satu. 

 

b) Routine Maintenance 

(Pemeliharaan Rutin) Kegiatan ini dilakukan terhadap peralatan 

opersional yang dilakukan setiap hari dengan tujuan untuk memonitor atau 

mengetahui kondisi alat,sehingga apabila ada gejala kerusakan atau 

penyimpangan dapat diketahui secara dini. 

 

c) Overhaul 

Kegiatan pemeliharaan ini dilakukan dengan cara memeriksabagian 

internal dan mengganti part tertentu yang penting. Sasaran daritindakan ini 

adalah mengembalikan kondisi alat ke keadaan semula.Tindakan 

pemeliharaan ini dilakukan berdasarkan waktu (Time Base) .Jadi secara 

periodik alat dalam kondisi baik maupun tidak dimatikan untuk dilakukan 

Overhaul. 

 

Adapun kegiatan pemeliharaan yang dilakukan pada Water TubeBoiler 

(Boiler Pipa Air ) adalah : 

1. Pemeliharaan Harian 

A. Visual Inspection  

B. Pemeriksaan Temperatur 

C. Pemeriksaan Pressure 
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2. Pemeliharaan Mingguan 

A. Visual Inspection  

B. Pemeriksaan Temperatur 

C. Pemeriksaan Pressure 

D. Pemeriksaan peralatan dari ketidak normalan dan kondisi operasi 

sesuai dengan standart operasi 

 

3. Pemeriksaan Bulanan 

A. Visual Inspection  

B. Pemeriksaan Temperatur 

C. Pemeriksaan Pressure 

D. Pemeriksaan peralatan dari ketidak normalan dan kondisioperasi 

sesuai dengan standart operasi dengan menggunakan peralatan yang 

sederhana saat operasi. Bagian pemeliharaan harus menentukan 

metode pemeriksaan dan urutan pelaksanaan pemeriksaan. 

 

Tujuan perusahaan menggunakan Preventive Maintenance agar terjamin 

hal-hal sebagai berikut : 

1. Keamanan Water Tube Boiler dan Operator 

2. Kelancaran proses produksi 

3. Kualitas produk 

 

4.8 Faktor Pendukung Pemeliharaan Boiler Pipa Air 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemeliharaan strategi pemeliharaan 

adalah: 

a. Umur peralatan atau mesin produksi 

b. Tingkat kapasitas pemakaian mesin 

c. Kesiapan suku cadang 

d. Kemampuan tim pemeliharaan untuk bekerja cepat 
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4.9 Penanganan Kerusakan 

Selain dari proses perbaikan itu sendiri tim pemeliharaan mempunyai 

tugas mencari penyebab yang sering terjadi pada mesin. Selain mendapat laporan 

kerusakan dari operator pada komponen mesin tim pemeliharaan juga 

menganalisa kerusakan-kerusakan pada komponen mesin. Faktor yang muncul 

dari analisa terhadap mesin antara lain : 

1. Jam operasi mesin 

2. Adanya kelainan yang secara visual bisa mempengaruhi produktivias 

mesin 

3. Menurunnya performance mesin itu sendiri  

Penanganan kerusakan pada tube dilakukan dengan cara mengganti tube yang 

rusak tersebut dengan tube yang baru yang telah tersedia, biasanya kerusakan 

terjadi minimal 1 tahun untuk penggantian Water Tube Boiler. 

 

4.10 Keuntungan dan Kerugian Menggunakan Boiler Pipa Air  

Adapun keuntungan menggunakan Water Tube Boiler adalah : 

1. Menghasilkan uap dengan tekanan lebih tinggi dari pada ketel pipa api. 

2. Untuk daya yang sama, menepati ruang/tempat yang lebih kecil dari pada 

ketel pipa api. 

3. Laju aliran uap lebih tinggi. 

4. Komponen-komponen yang berbeda bisa diurai sehingga mudah untuk 

dipindahkan. 

5. Permukaan pemanasan lebih efektif karena gas panas mengalir keatas pada 

arah tegak lurus. 

6. Pecah pada pipa air tidak menimbulkan kerusakan ke seluruh ketel. 

 

 Adapun kerugian menggunakan Water Tube Boiler adalah : 

1. Air umpan mensyaratkan mempunyai kemurnian yang tinggi untuk 

mencegah endapan kerak di dalam pipa. Jika terbentuk kerak di dalam pipa 

bisa menimbulkan panas yang berlebih dan pecah. 
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2. Ketel pipa air memerlukan perhatian yang lebih hati-hati bagi 

penguapannya, karena itu akan menimbulkan biaya operasi yang 

lebihtinggi. 

3. Pembersihan pipa air tidak mudah dilakukan. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penjabaran tentang Soot Blower pada boiler vickers 

Hoskins dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Dalam mengoperasikan boiler, peralatan penunjangnya harus 

beroperasi secara normal  dengan memperhatikan batasan –  batasan 

operasi di setiap sistem supaya boiler dapat  menghasilkan steam 

sesuai kebutuhan turbin uap. 

b. Sistem  proteksi  pada  boiler  harus  bekerja  supaya  terhindar  dari  

kerusakan  pada peralatan –  peralatan boiler serta untuk menjaga 

lifetime dari boiler tersebut. 

c. First Line Mantanence  (FLM) merupakan tindakan penanganan 

dari gangguan- gangguan ringan supaya peralatan terhindar dari 

gangguan besar. 

 

5.2 Saran 

Saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut: 

a. Pada saat mengoperasikan boiler dan peralatan penunjangnya harus 

berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) atau 

Instruksi Kerja (IK). 

b. Melakukan pemeliharaan ringan secara rutin pada gangguan ringan 

di setiap peralatan boiler untuk mencegah terjadinya gangguan yang 

lebihserius
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