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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1  Latar Belakang  

Hampir sebagian besar wilayah provinsi Riau merupakan tanah untuk 

pertanian. Hampir sebagian besar tanah pertanian dijadikan sebagai lahan 

perkebunan sawait. Perkebunan peranan vital dalam memajukan perekonomian 

masyarakat yang dikelola secara perseorangan (Masyarakat) maupun oleh pihak 

pemerintah atau swasta secara luas. 

Hadirnya sebuah pabrik kelapa sawit mutlak diperlukan mengingat hasil 

perkebunan sawit yang begitu banyak. Tentu memerlukan pengolahan lebih lanjut 

agar berdaya guna lebih. PT. Murini Sam Sam II  merupakan perusahaan yang 

bergerak di bidang  pengolahan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit menjadi 

minyak kelapa sawit mentah Crude Palm Oil (CPO) serta kelapa sawit (Palm 

Karnel). Untuk prngolahan lebih lanjut diperlukan pabrik penyulingan minyak 

kelapa sawit yang nantinya akan menghasilkan minyak goreng, sabun, bahan 

kimia dan sebagainya. 

Proses pengolahan tandan buah segar menjadi CPO dan inti kelapa sawit 

terdiri atas beberapa proses utama. Tandan buah segar akan dikirim melalui lori 

(tempat penampung buah) kestasiun perebusan (sterilizer station) untuk 

memudahkan pemisahan biji sawit dari tandannya. Selanjutnya buah sawit akan di 

teruskan ke stasiun penebah (theresing station). Buah yang telah terpisah dari 

tandannya akan masuk ke stasiun pengempaan untuk mengeluarkan minyak dari 

buah. Pada proses akhir dilakukan pemurnian minyak kelapa sawit dari kotoran, 

air dan lumpur. Dari beberapa tahapan tersebut proses pengempaan memegang 

peranan penting dari semua proses pengempaan memegang peranan penting dari 

semua proses tersesbut karena sangat mempengaruhi kualitas minyak dan nut yang 

dihasilkan. 
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Kualitas minyak sangat di pengaruhi oleh kinerja dari screw press yang 

terdapat pada proses pengempaan. Screw press berfungsi untuk memisahkan  

minyak  kasar dari fibre dan nut melalui proses pengepresan. Bagian Screw Press 

dapat digunakan dalam jangak wakttu yang lama dan beratnya kegiatan pada 

bagian ini menyebabkan banyaknya masalah yang terjadi. Misalnya bila tekanan 

pengegmpaan  pada  screw press  terlalu tinggi akan mengakibatkan kehilangan 

inti yang begitu tinggi dan umur  screw press yang pendek dan  bila tekanan 

rendah maka akan mengakibatkan fibre menjadi lembab dan minyak yang 

terbuang bersama fibre terlalu terlalu banyak. 

 

 

1.2 Tujuan 

Magang merupakan mata kuliah wajib yang harus di ikuti oleh setiap 

mahasiswa Program Diploma III Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri 

Bengkalis.  

Ada pun tujuan Kerja Praktek lapangan pada PT. Murini Samsam adalah: 

1.  Mempelajari siklus dalam dunia pekerjaan 

2.  Mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah di tempat kerja   

praktek 

3.  Menambah wawasan dan  ilmu baru dari tempat Kerja Praktek 

 

 

1.3 Manfaat 

Adapun manfaat Kerja Praktek yaitu sebagai berikut : 

1. Mendapatkan ilmu yang tidak di dapatkan di bangku perkuliahan 

2. Menambah wawasan dan pengalaman kerja di bidang teknik mesin 

3.Mengenal dunia kerja dan cara berinteraksi yang baik di tempat kerja 

 

 


