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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Kerja Praktek (KP) 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 persoalanpersoalan ilmu pengetahuan
sesuai dengan teori yang mereka peroleh di bangku kuliah. KP dilaksanakan agar
mahasiswa dapat memahami dan menerapkan secara baik tentang bidang ilmu yang
dipelajari. Selain itu, agar mahasiswa dapat mengetahui profesi serta atmosfir
pekerjaan sesuai dengan program studinya.
Pabrik kelapa sawit merupakan salah satu sitem hasil pertanian yang terpenting
di Indonesia. Kelahiran perkebunan kelapa sawit di Indonesia dirintis oleh Andrian
Hallet (Seorang berkebangsaan Belgia yang telah belajar tentang kelapa sawit di
Afrika) pada tahun 1911. Perkebunan kelapa sawitnya di Sungai Liput (Aceh) dan
di Pulau Radja (Asahan). Sejak ini Indonesia dikenal sebagai produsen kalapa
sawit. Pada saat itu, luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 170.000
hektar. Walaupun kelapa sawit bukan tanaman asli tetapi produk olahannya yaitu
berupa minyak kalapa sawit telah menjadi salah satu komuniti perkebunan yang
handal.
Industri pengolahan kelapa sawit merupakan hulu yang sangat penting. Industri
makanan, kosmetik, sabun dan cat merupakan yang menggunakan bahan dasar
kelapa sawit. Bahkan akhir-akhir ini ada upaya pengunaan minyak kelapa sawit
sebagai bahan baku pembuatan bahan bakar alternatif. Kondisi ini memacu
perkembangan idustri pengolahan kelapa sawit,baik kebutuhan dalam negeri
maupun ekspor.
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Hal ini sejalan dengan semakin meningkatnya luas areal perkebunan kelapa
sawit. Komoditi minyak sawit merupakan salah satu dari 13 jenis minyak nabati
dunia dan menurut World Oil (1995) secara keseluruhan produksi dan konsumsi
minyak nabati dunia pada abad 21 perlu harus dikaji dan dikembangkan untuk
upaya peningkatan efesiensi pada setiap sub agribisnis pengolahan Tandan Buah
Segar (TBS) menjadi minyak sawit (CPO) yang merupakan salah satu agribisnis
yang sangat menentukan kemampuan daya saing pemasaran minyak dan kernel
sawit. Kebijakan pemerintah dalam hal menggunakan pembangunan Perkebunan
Rakyat atau Perkebunan Inti Rakyat (PIR) sehingga di dukung dan ditunjang oleh
perkebunan besar.

1.2

Tujuan
Magang merupakan mata kuliah wajib yang harus di ikuti oleh setiap

mahasiswa Program Diploma III Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri
Bengkalis.
Adapun Tujuan dari kegiatan magang ini adalah sebagai berikut :
1.

Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengaplikasikan
teori/konsep ilmu pengetahuan sesuai program studinya yang telah
dipelajari di bangku kuliah pada suatu organisasi/perusahaan.

2.

Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman
praktis sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan program studinya.

3.

Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menganalisis, mengkaji
teori/konsep dengan kenyataan kegiatan penerapan ilmu pengetahuan
dan keterampilan di suatu organisasi /perusahaan.

4.

Menguji kemampuan mahasiswa Politeknik Bengkalis (sesuai program
studi terkait) dalam pengetahuan, keterampilan dan kemampuan dalam
penerapan pengetahuan dan attitude/perilaku mahasiswa dalam bekerja.

5.

Mendapat umpan balik dari dunia usaha mengenai kemampuan
mahasiswa dan kebutuhan dunia usaha guna pengembangan kurikulum
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6.

dan proses pembelajaran bagi Politeknik Bengkalis (sesuai dengan
program studi terkait)

1.3

Manfaat
Adapun manfaat yang dapat diperoleh secara garis besar dari kegiatan

maggang adalah :
1.

Mahasiswa

mendapat

kesempatan

untuk

menerapkan

ilmu

pengetahuan teori/konsep dalam dunia pekerjaan secara nyata.
2.

Mahasiswa memperoleh pengalaman praktis dalam menerapkan ilmu
pengetahuan teori/konsep sesuai dengan program studinya.

3.

Mahasiswa memperoleh kesempatan untuk dapat menganalisis
masalah yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang diterapkan
dalam pekerjaan sesuai dengan program studinya.

4.

Politeknik Negeri Bengkalis memperoleh umpan balik dari organisasi
atau perusahaan terhadap kemampuan mahasiswa yang mengikuti KP
di dunia pekerjaanya.

5.

Politeknik Bengkalis memperoleh umpan balik dari dunia pekerjaan
guna pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran.
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BAB II
DESKRIPSI KEGIATAN SELAMA KP

2.1

Profil Perusahaan
Adapun profil PT.Murini Samsam 2 adalah sebagai berikut :

Nama perusahaan

: PT.MURINI SAMSAM 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 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 lokal kota Dumai

2.3 Visi dan Misi PT Murini Sam Sam 2
Adapun Visi PT Murini Sam Sam adalah:
Menjadi Perusahaan yang dinamis dibidang pengolahan kelapa sawit melalui
sinergi dan konsistensi pengolahan,lingkungan,keselamatan dan kesehatan kerja
(LK3) Pada setiap kegiatan bisnisnya,dengan ;
1. Komitmen dan keterlibatan manajemen
2. Proses produksi yang ramah lingkungan
3. Zero Accident and Zero Polution
4. Comunitty Development
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Adapun Misi PT Murini SamSam adalah:
Membangun setiap lingkungan keselamatan dan kesehatan kerja (LK3) yang
terintegrasi dengan sistem operasional agar dapat kerja optimal sesuai semangat

2.4 Struktur Organisasi PT Murini Sam Sam 2
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 PT MSS adalah
sebagai berikut:
Struktur Organisasi PT. Murini SamSam 2

Tabel 2.1 Struktur Organisasi PT Murini Sam Sam
Sumber PT. Murini SamSam 2
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2.5 Ruang Lingkup PT Murini Sam Sam
PT. Murini Sam Sam (MSS) bergerak dalam bidang pengolahan kelapa
sawit menjadi minyak mentah siap olah berupa Crude Palm Oil (CPO) dan inti
kelapa sawit (karnel). Proses pengolahan kelapa saiwit di PT Murini Sam Sam
terdiri dari beberapa stasiun antara lain stasiun timbangan, sortasi, loading Ramp,
Sterilizer, Klarifikasi, Thresing, pressing, kernel, boiler, power house, store,
laboraturiuum, WTP, security, workshop, dan office.
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BAB III
TOPIK LAPORAN

3.1 Spesifikasi tugas yang dilaksanakan
Kerja Praktek (KP) yang dilaksanakan dari 05 Juli 2021 – 31 Agustus 2021 di
PT Murini Sam Sam-Dumai. Selama pelaksanaan KP tugas yang diberikan adalah
sebagai berikut :
Tabel 3.1 Agenda Kegiatan Kerja Praktek (KP) Minggu Ke-1 (satu) :
TANGGAL

JAM

Senin,
05 Juli 2021

08.00 s/d
17.00

Selasa,
06 Juli 2021

08.00 s/d
17.00

Rabu,
07 Juli 2021

08.00 s/d
17.00

Kamis,
08 Juli 2021

08.00 s/d
17.00

Jum’at,
09 Juli 2021

Sabtu,
10 Juli 2021

08.00 s/d
17.00

08.00 s/d
13.00

LOKASI

KEGIATAN
• Sosialisasi magang di Central
Office

Central Office

• Pembekalan mengenai bagian
Maintenance
• Pengenalan lingkungan
workshop

Workshop
Maintenance MMS

• Mengganti bealting mesin
Press
• Menambah oli pompa hidrolik
dan oli mesin Press
• Mengamati Proses pengelasan
besi strip pada mesin press
• Mengamati proses bongkar
muat buah sawit kedalam
Sterilizer
• Melakukan proses pembuatan
pisau Dozer
• Mengamati proses pengelasan
pada pipa yang bocor
• Melakukan pengelasan pada
dudukan spring clybath
• Mengamati proses penggantian
roda lori
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Stasiun Press

Stasiun Sortasi

Workshop
MMS

Workshop
MMS

Tabel 3.2 Agenda Kegiatan Kerja Paraktek (KP) Minggu Ke-2 (dua) :
LOKASI
TANGGAL
JAM
KEGIATAN

Senin,
12 Juli 2021

08.00 s/d
17.00

Selasa,
13 Juli 2021

08.00 s/d
17.00

Rabu,
14 Juli 2021

08.00 s/d
17.00

Kamis,
15 Juli 2021

08.00 s/d
17.00

Jum’at,
16 Juli 2021

08.00 s/d
17.00

Sabtu,
17 Juli 2021

08.00 s/d
13.00

• Mengamati Proses pengelasan
roda lori
• Megamati proses pemasangan
roda lori
• Mengamati proses
penimbunan roda lori yang
gepeng. Dibentuk lalu
digerinda hingga menjadi
berbentuk lingkaran kembali.
• Mengamati proses
penggantian daun kipas
konveyor
• Melakukann pengelasan mur
pada clybath.
• Membantu pemasangan
spring pada clybath
• Mempelajari sistem
pembakaran dan bahan bakar
boiler
• Mengamati proses perbaikan
kebocoran pada boiler
• Membongkar dan memasang
cover motor fan boiler
• Mengamati proses
penggantian boshing roda lori
• Mempelajari proses bubut
rata
• Melanjutkan proses bubut rata

Workshop
Maintenance
MMS

Workshop
Maintenance
MMS

Workshop
Maintenance
MMS

Stasiun Boiler

Workshop
Maintenance
MMS
Workshop
Maintenance
MMS
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Tabel 3.3 Agenda Kegiatan Kerja Praktek (KP) Minggu Ke-3 (tiga) :
TANGGAL

Senin,
9 Agustus 2021

JAM

KEGIATAN

LOKASI

08.00 s/d
17.00

• Mempelajari prinsip kerja turbin
uap di PT.MMS
• Mempelajari tiap tiap panel turin
uap

Workshop
Maintenance
MMS

Selasa,
10 Agustus 2021

08.00 s/d
17.00

Rabu,
11 Agustus 2021

08.00 s/d
17.00

• Menganalisa kerusakan apa saja
yag terjadi pada valve turbin uap
• Mempelajari proses boiler

•

Libur Tahun baru Hijriah

08.00 s/d
17.00

• Mempelajari prinsip kerja
mesin boiler
• Mempelajari bagian bagian
boiler

Jumat,
13 Agustus 2021

08.00 s/d
17.00

• Pengumpulan data pembuatan
laoran
• Memperhatikan proses bubut
bertingkat

Sabtu,
14 Agustus 2021

08.00 s/d
13.00

Kamis,
12 Agustus 2021

Workshop
Maintenance
MMS

• Pembuatan laporan KP

Workshop
Maintenance
MMS

Workshop
Maintenance
MMS

Workshop
Maintenance
MMS
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Tabel 3 Agenda Kegiatan Harian Kerja Praktek (KP) Minggu Ke-4 (empat) :.4 ⚃
TANGGAL

JAM

Senin,
16 Agustus 2021

08.00 s/d
17.00

Selasa,
17 Agustus 2021

08.00 s/d
17.00

KEGIATAN

• Pemeriksaan kerusakan pada
CBC

LOKASI

Stasiun Press

• HARI KEMERDEKAAN KE 76

Rabu,
18 Agustus 2021

08.00 s/d
17.00

• Pengumpulan data dan
interview pada kepada mentor
lapangan bapak marulak siburian
• Pengupulan data di lapangan

Kamis,
19 Agustus 2021

08.00 s/d
17.00

• Pengamatan Penambalan
Lambung CBC

Jum’at,
20 Agustus 2021

08.00 s/d
17.00

Sabtu,
21 Agustus
2021

08.00 s/d
13.00

Workshop
Maintenance

Stasiun press

• Pengumpilan data CBC
Satsiun press

• Proses Pengumpulan data
depericarper

Stasiun kernel
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Tabel 3.4 Agenda Kegiatan Harian Kerja Praktek (KP) Minggu Ke-4 (empat) :
KEGIATAN

LOKASI

TANGGAL

JAM

Senin,
22 Agustus 2021

08.00 s/d
17.00

• Pembuatan laporan KP

Office Maintenance
MMS

Selasa,
23 Agustus 2021

08.00 s/d
17.00

• Pembuatan laporan KP

Office Maintenance
MMS

Rabu,
24 Agustus 2021

08.00 s/d
17.00

• Pembuatan laporan KP

Office Maintenance
MMS

Kamis,
25 Agustus 2021

08.00 s/d
17.00

• Pembuatan laporan KP

Office Maintenance
MMS

Jum’at,
26 Agustus 2021

08.00 s/d
17.00

• Pembuatan laporan KP

Office Maintenance
MMS

Sabtu,
27 Agustus 2021

08.00 s/d
13.00

• Pembuatan laporan KP

Office Maintenance
MMS
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3.2 Target yang diharapkan
Dalam pelaksanaan kerja Praktek yang dilakukan di PT.MSS yang terhitung
sejak 05 Juli 2021-31Agustus 2021 , terdapat beberapa target yang ingin dicapai,
diantaranya :
1. Memahami dunia kerja di bidang Teknik Mesin
2. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang dunia kerja dan
pemanfaatan ilmu Teknik Mesin di perusahaan
3. Mampu mengaplikasikan ilmu yang didapat di bangku perkuliahan di
tempat KP.
4. Memahami setiap pekerjaan yang dilaksanakan bersama mentor

3.3 Perangkat yang digunakan
Perangkat yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan di PT Murini Sam
Sam-Plintung selama kerja praktek diantaranya :
1. Alat Pengaman (Safety)
2. Kunci pas dan kunci ring
3. Kunci inggeris
4. Kap las
5. Cuting Tourch
6. Gerinda
7. Sarung Tangan

3.4 Data yang diperlukan
Data Data yang diperlukan untuk pembuatan laporan adalah spesifikasi tentang
menis yang di ambil,maintenance apa yang di lakukan,kerusakan apa saja yang
pernah terjadi dan preventive apa yang dilakukan pada mesin tersebut. Untuk
medapatkan data data tersebut dilakukanlah proses pengumpulan data.

13

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.

2. Interview
Merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka
dan tanya jawab secara langsung baik dengan supervisor maupun dengan
teknisi yang ada di ruang lingkup 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.

3.5 Dokumen-dokumen file-file yang dihasilkan
Selama kegiatan kerja praktek berlangsung si PT> Murini Sam Sam 2, tidak
semua dokumen dokumen atauoun file-file bisa di ambil, karena banyak dokumen
atau file tersebut merupakan rahasia perusahaan dan perusahaan tersebut tidak
memberi iziin kepada mahasiswa yang melakukan kerja praktek di perusahhan
tersebut mengambil suatu file atau dokumen yang di anggap rahasia .

3.6 Kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan Tugas
Adapun kendala – kendala yang di hadapi dalam pembuatan dan penyelesaian
tugas praktek ini yaitu:
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1. Keterbatasan peralatan kerja sehingga menghambat pekerjaan.
2. Kurangnya pengalaman kerja sehinga kurang sigap dalam melakukan
pekerjaan.
3. Kurang baik dalam bersosialisasi dengan orang baru sehinga agak sulit
untuk mengumpulkan informasi mengenai perusahaan dan hal lainnya.

3.7 Hal yang diaggap perlu
1. Kemampuan diri untuk bisa beradaptasi dengan baik.
2. Kemampuan untuk menyelesaikan tugas dengan baik,cepat,dan benar.
3. Kemampuan menganalisis masalah yang terjadi di tempat bekerja serta
cara memanganinya.
4. Kemampuan menganalisis tugas yang diberikan.
5. Mempelajari teknologi terbaru untuk menyelesaikan project
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BAB IV
PROSES PENGOLAHAN KERNEL DAN PERAWATAN
CAKE BREAKER CONVEYOR (CBC)
DI PT. MURINI SAM SAM 2

4.1

Stasiun Pengolahan Inti (Kernel Stasion)
Stasiun kernel merupakan stasiun tempat pengolahan biji sawit dan fibre

press dari stasiun press. Ampas press yang keluar dari mesin press terdiri dari fibre
(serat) dan biji (nut) akan dipisahkan untuk mempermudah proses selanjutnya.
Fibre yang persentasenya sekitar 10 s/d 12 % dari TBS olah akan ditransfer ke unit
boiler menjadi bahan bakar, sedangkan nut yang persentasenya 12 s/d 16 % dari
TBS olah akan dipecahkan menggunakan ripple mill untuk mengeluarkan inti sawit
(kernel). Secara garis besar produk yang dihasilkan dari stasiun kernel yaitu :
1. Inti sawit (Kernel).
2. Cangkang (Shell).
3. Fibre.
Semua produk yang dihasilkan dari stasiun kernel mempunyai nilai ekonomis
masingmasing, sehingga perusahaan dapat menghasilkan produk sesuai dengan
standar mutu yang telah ditentukan. Inti sawit merupakan bahan baku untuk
menghasilkan Crude Palm Kernel Oil (CPKO), yaitu salah satu produk dari kelapa
sawit yang banyak dipergunakan dalam industri kosmetik, obat obatan dan bahan
makanan, dll. Ampas press dari inti sawit juga masih bernilai ekonomis yaitu
sebagai bahan pembuatan pakan ternak. Sedangkan cangkang sawit dan fibre
dipergunakan sebagai bahan bakar boiler untuk proses menghasilkan uap dan power
untuk keberlangsungan proses pengolahan di pabrik. Proses pengolahan di stasiun
kernel menggunakan hukum fisika, antara lain :
1.

Proses hisapan fan, berlangsung pada fibre cyclone dan LTDS.
Perbedaan berat jenis dengan media fluida (campuran CaCo3 dengan
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air), berlangsung di claybath.Prinsip centrifugal dan perbedaan berat
jenis, berlangsung pada hidrocyclone.
2.

Proses pengurangan kadar air menggunakan hembusan udara panas,
berlangsung di kernel silo.

Tujuan dari pengolahan ini adalah

untuk memisahkan inti (kernel) dari

cangkangnya dan untuk mempersiapkan akan diolah dipabrik penggolahan inti
sawit. Proses pemisahan ini dilakukan dengan system sentrifugal, penghisapan,
dan pengeringan.
Berikut adalah skema proses pengolahan di stasiun kernel

Gambar 4.1 Skema Proses Pengolahan di Stasiun Kernel
Sumber: https://pdfcoffee.com/stasiun-kernel-pdf-free.html

Pengolahan inti pada dasarnya adaalah sebagai berikut:
a. Pemisahan serabut dari biji
b. Pemeraman biji
c. Pemisahan inti dari cangkangnya
d. Pengeringan.
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4.1.1. Cake Breaker Conveyer (CBC)
Ampas kempa dari screw press yang terdiri dari serat dan biji yang masih
mengempal masuk ke CBC. CBC merupakan suatu talang yang terdiri dari
pedal-pedal yang berputar pada poros dan dilengkapi dengan steam jacked untuk
memanasi CBC agar fibre tersebut kering. CBC berfungsi untuk mengeringkan
dan memecah gumpalan-gumpalan ampas kempa (untuk mempermudah
pemisahan biji dan serat) dan membawanya ke depericarper

Gambar 4.2 Cake Breaker Conveyor
Sumber : Dokumentasi Penulis

4.1.2. Depericarper
Depericarper adalah alat untuk memisahkan ampas dengan biji serta
memisahkan biji dari sisa-sisa serabut yang masih melekat pada biji. Alat ini
terdiri dari separating column polishing drum. Ampas dan biji dari CBC
masuk dari separating column. Disini fraksi ringan yang berupa fibre, inti
pecah halus, cangkang halus dan debu, terhisap dengan fibre cyclone dan
melalui air log masuk dan ditampung dan sheel bin sebagai bahan bakar pada
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boiler. Sedangkan fraksi berat seperti biji utuh, biji pecah, inti utuh dan inti
pecah turun kebawah masuk kepolishing drum.

Gambar 4.3 Depericarper
Sumber : Dokumentasi Penulis

4.1.3 Polishing Drum
Nut Polishing Drum yaitu proses pemisahan dan pembersihan nut dari
batu. Kotoran dan fibre yang tidak terhisap oleh fan fibre. Alat ini juga
berfungsi melicinkan permukaan nut dari fibre yang masih menempel agar
mudah pada proses pemecahan di ripple mill. Proses kerja polishing drum,
Nut masuk kedalam polishing droum disini terjadi proses pemisahan nut
masuk kedalam hopper nut sedangkan kotoran, batu masuk dan sisa fibre
masuk ke saluran pembuangan. Dan alat ini menggunakan motor penggerak
untuk memutar polishing droum. Polishing drum dilengkapi dengan plat-plat
besi berbentuk cincin. Akibat dari perputaran ini terjadi gesekan yang
mengakibatkan serabut terkikis dan terlepas dari biji persamaan fraksi lainnya
jatuh melalui lubang cincin nut elevator dan dipream di nut silo dan akan
dipecahkan menggunakan mesin ripple mill.
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Gambar 4.4 polishing drum
Sumber : Dokmentasi Penulis

4.1.4 Fibre Cyclone
Fibre cyclone adalah alat berbentuk cyclone sebagai tempat
menghisap/menampung fibre yang terpisah dari biji akibat hisapan
blower/fan di separating coulum dilengkapi dengan air lock.

Gambar 4.5 Fibre Cyclone
Sumber : Dokumentasi Penulis
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4.1.5 Destoner
Destoner berfungsi untuk memisahkan material berat seperti gumpalan
fiber yang belum terpecahkan pada unit CBC, batu dan potongan besi yang
terikut pada nut dengan sistem pneumatic atau hisapan berdasarkan berat
jenis.

Gambar 4.6 Destoner
Sumber : Dokumentasi Penulis

4.1.6 Nut Silo
Nut hasil polishing drum dibawa melalui nut transport menuju nut silo
yang berfungsi sebagai tempat penampungan sementara dan sebagai tempat
pengaturan nut umpan menuju ke ripple mill agar nut yang terolah sesuai
standard. Di PT.Murini Samsam II memiliki 1 unit nut silo.

Gambar 4.7 nut silo
Sumber : Dokumentsi penulis
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Setelah proses penampungan yang dilakukan di nut silo proses
selanjutnya adalah pemecahan biji dari cangkang yang dilakukan oleh ripple
mill dengan cara melemparkan biji dengan rotor pada dinding bergerigi dan
menyebabkan pecahnya biji. Efesiensi pemecahan biji dipengaruhi
kecepatan putaran rotor sebagai resultante gaya, jarak antara rotor dengan
plat bergerigi dan ketajaman gerigi plat disusun sedemikian rupa sehingga
berperan sebagai penahan dan pemecah.

4.1.7 Ripple Mill
Nut yang berasal dari Nut silo akan di atur masuknya kedalam Ripple
mill untuk di hancurkan canggkangnya ( Shell ). Ripple mill berfungsi untuk
memecah Nut dengan cara menggiling. Nut dari Nut silo akan masuk ke
Ripple Mill dan akan diputar oleh Rotor Ripple Mill dan ditahan dengan
Stator Ripple Mill yang memiliki sudut-sudut.
Pengukuran besarnya jarak harus dilakukan berdasarkan bahan baku
yang masuk agar Nut dapat pecah semua. Di sini terdapat biji yang masih
utuh karena tidak dapat digiling dan inti pecah.

Gambar 4.8 Ripple Mill
Sumber : Dokumentasi Penulis
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Gambar 4.9 Bagian Riplle Mill
Sumber : Dokumentasi Penulis

Setelah proses pemecahan biji selanjutnya dilakukan proses pemisahan
inti dan inti dan cangkang kering, dan proses tersebut dilakukan dengan dengan
dua cara yakni dengan :
❖ Pemisahan dengan cara kering (pneumatic).
❖ Pemisahan dengan cara basah.

4.1.8 Pemisahan dengan cara kering (pneumatic)
Pemisahan shell (cangkang) dengan inti dengan dilakukan dengan
menggunakan hisapan udara yang dihasilkan oleh fan (blower) yang terjadi pada
Light Tenera Dry Separating (LTDS). Hisapan dengan angin (pneumatic)
mempunyai keuntungan jika dibandingkan dengan pemisahan secara basah
sehingga keperluan energi untuk mengeringkan inti hanya sedikit, dan
kemungkinan kerusakan minyak dalam pengeringan semakin kecil. Tetapi
jumlah inti yang tidak terkutip sangat tinggi. Berikut alat yang digunakan dalam
proses pemisahan kering :

Gambar 4.10 LTDS
Sumber : Dokumentasi Penulis
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Sebuah fan yang dipasang pada bagian ujung yang berfungsi sebagai
blower colomb (ducting) yang dipasang vertical dan horizontal yang
berfungsi sebagai section (penampang hisapan) dan sebuah cyclone agar
terjadi pemisahan yang sempurna. Kernel utuh ukuran besar akan jatuh
kebawah, sedangkan cangkang (shell) yang mempunyai berat yang lebih
ringan akan terhisap oleh fan, atau LTDS berfungsi untuk memisahkan
antara cangkang (halus), nut dan inti yang masih terikut selama peroses
pengolahan.)

4.1.9 Claybath
Claybath berfungsi untuk memisahkan inti (kernel) dan cangkang
(shell) dengan media air dan larutan kapur(CaCO3). Memisahkan antara
cangkang dan nut dengan cara pencampuran dan bantuan putaran.
Penambahan kapur (CaCO3) cairan yang berat jenisnya diantara berat jenis
cangkang 1,14 kg/m3 sehingga kernel 1,07 kg/m3akan terapung dan
cangkang tenggelam, berat jenis larutan yang digunakan 1,12 kg/m3 sampai
1,14 kg/m3. Kernel losses pada claybath max 1,2 %.

Gambar 4.11 Claybath
Sumber : Dokumentasi Penulis

4.1.10 Proses Pengeringan Inti
Kernel (inti sawit) yang telah dilakukan pemisahan masih
mengandung air dilakukan pengeringan di Kernel Silo dengan
menggunakan panas dari steam yang masuk kedalam heater ditiupkan
kedalam silo dryer oleh sebuah fan dalam waktu tertentu.
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4.1.11 Kernel Silo
Kernel dari Hydrocyclone masuk ke conveyor lalu dibawa Elevator,
kemudian masuk ke distribution conveyor. Distribution conveyor akan
membawa/membagi kernel ke kernel silo 1,2, dan kernel silo 3 . Kapasitas
setiap kernel silo 30 Ton/12 jam. Kernel silo dipanaskan dengan
menggunakan uap. Pada kernel silo terdapat heater fan yang berfungsi
supaya panas dapat merata di kernel silo. Tujuan pemanasan yaitu
mempercepat proses pengeringan kernel. Retention time kernel silo sekitar
8 – 12 jam. Kernel akan masuk ke conveyor. Kecepatan conveyor 56 rpm.
Kernel akan dibawa ke banker silo menggunakan dry kernel tansport fan.
Pada dry kernel transport fan terdapat airlock.

Gambar 4.12 karnel silo
Sumber : Dokumentasi Penulis

4.1.2

Banker Silo
Banker silo adalah tempat penampungan inti produksi sebelum
dikirim. Inti dari kernel silo diangkut ke Banker silo menggunakan screw
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4.2

Maintenance pada cake breaker conveyor (CBC)
Penerapan maintenance pada cake breaker adalah salah satu tindakan

perawatan rutin yang dilakukan terhadap mesin agar mesin dapat terjaga baik dari
kondisi mesin hingga ke daya tahan mesin agar dapat bekerja dengan optimal.

4.2.1. Pengertian Maintenance dan Jenis-Jenis Maintenance
Maintenance adalah seperangkat kegiatan pemeliharaan dari suatu peralatan
dan fasilitas yang selalu siap untuk digunakan secara efektif dan efisien sesuai
dengan waktu yang sudah ditentukan dan berdasarkan standar (fungsiona litas
dan kualitas).

4.2.2

Jenis-Jenis Maintenance
Secara umum ada terdapat beberapa jenis maintenance, diantaranya :

⁕ Preventive Maintenance
Preventive maintenance adalah pemeliaraan yang dilakukan secara
terjadwal,umumnya secara periodik,dimana sejumlah tugas pemeliharaan

seperti inspeksi, perbaikan, penggantian, pembersihan, pelumasan dan
dilaksanakan.
⁕ 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 analisa trend
perilaku mesin/peralatan kerja. Berbeda dengan Periodic maintenance yang
dilakukan berdasarkan waktu (Time Based), Predictive Maintenance lebih
menitikberatkan pada Kondisi Mesin (Condition Based)
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⁕ 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 (Mesin masih dapat
beroperasi tetapi tidak optimal).
⁕ Breakdown Maintenance
Breakdown Maintenance merupakan perbaikan yang dilakukan tanpa
adanya rencana terlebih dahulu. Dimana kerusakan terjadi secara mendadak
pada suatu alat/produk yang sedang beroperasi, yang mengakibatkan
kerusakan bahkan hingga alat tidak dapat beroperasi.

4.3 Screw Conveyor.
Screw conveyor merupakan salah satu mesin pemindah bahan (material
handling equipment) yang digunakan dialam industi yang bertujuan megangkut
material bahan bakar, bahan baku ,maupun limbah untuk kebutuhan peroduksi
(Ach.Zainuri,2006). Mesin screw conveyor ini terdiri dari baja yang memilin
bentuk spiral (pilinan seperti ulir) yang tertancap pada shaft/poros dan berputar
dalam suatu saluran berbentuk U (through) tanpa menyentuhnya sehingga daun
screw mendorong material.
Mesin screw conveyor merupakan mesin yang sumber penggerak nya
adalah motor listrik kemudian dipindahkan energinya dengan gear box,dan
dilanjutkan keporos screw. Mesin screw conveyor ini dipergunkan untuk
mentransferkan bahan bakar biomassa dari limbah pertanian dan kehutanan
(cangkang sawit, tungkul jagung dan serbuk kayu),dari elevator dan moving floor
untuk didistribusikan menuju silo lalu disalurkan menuju keruang bakar boiler,
yang digunakan pada perusahaan pembangkit listrik tenaga uap. Dapat dilihat pada
gambar 4.12. dibawah ini:
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Gambar 4.13 screw conveyor
Sumber : Dokumentasi Penulis

4.4. Jenis Mesin Screw Conveyor
Mesin screw conveyor horizontal yang mana mesin ini pada bagian palung (U
trough) menggunkan jenis U trough channel yang mana jenis ini Saluran U-trough
sangat cocok untuk aplikasi yang membutuhkan jarak jauh antara dukungan screw
conveyor. Sisi palung atas dibuat dengan saluran baja struktural yang
memungkinkan bagian berkontur yang lebih rendah dibaut. Sedangkan pada bagian
screw menggunakan jenis Standard Sectional flight screw, yang mana jenis ini
screw conveyor dengan pitch sama dengan diameter sekrup dianggap standar.
Mereka cocok untuk berbagai macam bahan yang paling konvensional aplikasi.
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4.5. Komponen Utama Mesin Screw Conveyor
4.5.1 Motor Listrik
Motor listrik merupakan sumber tenaga penggerak awal dari pembuatan
mesin Screw Conveyor, pada dasarnya pemakaian motor listrik ini di gunakan
untuk memutarkan poros dengan perantaraan gear box di teruskan oleh
bantalan. Seperti gambar 4.11. dibawah ini :

Gambar 4.14 Motor Daya/Energi
Sumber : https://pdfcoffee.com/stasiun-kernel-pdf-free.html

4.5.2 Gear Box
Gear box (transmisi) adalah salah satu komponen dari screw conveyor
yang berfungsi untuk menyalurkan tenaga dari motor listrik ke seluruh
komponen screw

dengan menurunkan kecepatan putar dan menaikkan

momen atau torque (torsi). Seperti gambar 4.14 dibawah ini :
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Gambar 4.15 Gear box
Sumber : Dokumentasi Penulis Dan https://pdfcoffee.com/stasiun-kernel-pdf-free.html

4.5.3 Poros
Poros merupakan salah satu bagian yang paling penting dari setiap
mesin.Yang berguna untuk meneruskan tenanga yang berasal dari motor
listrik.Macam macam poros yang di gunakan pada mesin – mesin antara
lain :
a.

Poros transmisi : poros jenis ini mendapat beban 30unter murni dan
lentur yang di transmisikan melalui kopling, roda gigi, puly, sabuk
atau 30unter30t rantai dll.

b.

Spindels : poros transmisi yang relative pendek, seperti poros utama,
mesin perkakas, dimana beban utama berupa puntiran, disebut
spindle.

c.

Gandar : poros seperti ini sering di gunakan pada roda-roda kereta
barang dimana tidak mendapat momen 30unter.

Untuk merencanakan sebuah poros hal-hal yang perlu di perhatikan ialah :
•

Kekuatan poros Suatu poros transmisi dapat mengalami beban
30unter atau lentur atau gabungan antara 30unter atau lentur seperti
deah di utarakan di atas.
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•

Kekakuan poros Meskipun poros mempunyai kekakuan yang
cukup, tetapi jika lenturan atau defleksi puntirannya terlalu besar
akan mengakibatkan ketidaktelitian.

•

Putaran kritis Bila putaran suatu mesin di naikkan maka suatu
harga putaran tertentu dapat terjadi getaran yang luar biasa
besarnya putaran ini di sebut putaran kritis.

Gambar 4.16 Poros
Sumber : https://pdfcoffee.com/stasiun-kernel-pdf-free.html

4.5.4. Screw
Screw merupakan bagian dari pada screw conveyor,

screw ini

berfungsi sebagai penggerak maju akibat daya dorong dari screw untuk
menyalurkan matrial biomassa dari feeding hopper menuju feed hopper.
Dalam perencanaan ini digunakan Standard Sectional Flight Screw, seperti
pada gambar 4.14. dibawah ini:

Gambar 4.17 Screw
Sumber : https://pdfcoffee.com/stasiun-kernel-pdf-free.html

Untuk menentukan kapasitas screw conveyor tergantung pada
diameter screw D meter,screw pitch S meter, kecepatan n rpm, dan efisiensi
pembebanan (loading efficiency) screw . menurut (Ach Zainuri, 2006)
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4.5.5

Bantalan
Bantalan adalah elemen mesin yang menumpu poros beban, sehingga
putaran dan gerakan bolak-baliknya dapat berlangsung secara halus, aman,
dan panjang umur. Bantalan harus cukup kokoh untuk memungkinkan poros
serta elemen mesin lainnya bekerja dengan baik. Jika bantalan tidak
berfungsi dengan baik maka prestasi seluruh system akan menurun atau
tidak dapat bekerja dengan semestinya (Sularso, 1994).
Bantalan dapat diklarifikasikan sebagai berikut :
1. Atas Dasar Gerakan Bantalan Terhadap Poros
• Bantalan Luncur. Pada bantalan ini terjadi gesekan luncur antara
poros dan bantalan karena permukaan poros di tumpu oleh
permukaan bantalan dengan perantara lapisan pelumas.
2. Atas Dasar Arah Beban Terhadap Poros
• Bantalan aksial Arah yang di tumpu bantalan ini adalah tegak lurus
adalah sumbu poros
• Bantalan radial Arah bantalan ini sejajar dengan sumbu poros
• Bantalan Gelinding khusus Bantalan ini dapat menumpu beban yang
arahnya sejajar dengan tegak lurus sumbu poros jenis bantalan yang
umum bisa di lihat seperti pada gambar 2.7. dibawah ini :

Gambar 4.18 Bantalan
Sumber : https://pdfcoffee.com/stasiun-kernel-pdf-free.html
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Agar putaran poros dapat berputar dengan lancar, maka yang perlu di
perhatikan adalah sistem pelumasannya. Oli merupakan pelumasan yang
cukup baik, tetapi oli dapat merusak sabuk yang terbuat dari karet, sehingga
pelumasan yang kental lebih disukai . Bantalan untuk poros penggerak di
sesuaikan dengan ukuran poros yang dinyatakan aman, maka beban ekivalen
dinamis (p) dapat di hitung berdasarkan (Sularso, 1994).

4.5.6 Palung
Palung (trough) merupakan bagian dari screw conveyor yang
berfungsi sebagai wadah rumah (casing) lintasan dari bahan material
biomass yang berbentuk U dan di sampaikan melalui poros screw
yang berputar pada sepanjang lintasan palung. Seperti pada gamabar
2.9 dibawah ini :

Gambar 4.19 Palung
Sumber : https://pdfcoffee.com/stasiun-kernel-pdf-free.html

4.5.7. Dudukan Motor Listrik
Yang merupakan tempat dudukan motor listrik dan gearbox .Dapa
dilihat pada gambar 4.19

33

Gambar 4.20 dudukan motor listrik
Sumber : https://pdfcoffee.com/stasiun-kernel-pdf-free.html

4.5.8 Flange
Flange adalah penutup dari dua sisi ujung trough yang juga berfungsi
sebagai dudukan dari kedua bantalan yang menghubungkan kedua ujung
poros screw sebagai penyangga. Seperti pada gamabar 2.11 dibawah ini :

Gambar 4.21 Flange
Sumber : https://pdfcoffee.com/stasiun-kernel-pdf-free.html
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4.5.9 Rangka
Rangka atau frame pada mesin screw conveyor memiliki fungsi utama
sebagai penopang dan dudukan dari setiap komponen- komponen screw
conveyor. Dapa dilihat pada gambar 2.12 dibawah ini :

Gambar 4.22 Rangka (frame)
Sumber : https://pdfcoffee.com/stasiun-kernel-pdf-free.html

4.5.10 Bushing
Bushing adalah komponen untuk conveyor yang memiliki panjang
lebih dari 15 M. Fungsi utama bushing yaitu untuk menyangga poros
conveyor agar tidak bergesekan dengan lambung wadah.

Gambar 4.23 hanger bushing
Sumber : https://pdfcoffee.com/stasiun-kernel-pdf-free.html
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4.6. Prinsip kerja
Alat ini terdiri dari baja yang memiliki spiral atau helical fin yang tertancap
pada shaft dan berputar dalam suatu saluran berbentuk U (through) tanpa
menyentuhnya sehingga helical fin mendorong material ke through. Shaft
digerakkan oleh motor gear. Conveyor dibuat dengan ukuran panjang 8-12 ft yang
dapat bersatu untuk memperoleh panjang tertentu. Diameternya bervariasi dari 3
sampai 24 in. Saluran (through) berbentuk setengah lingkaran dan disangga oleh
baja. Pada akhir ulir biasanya dibuat lubang untuk penempatan as dan driveend
yang kemudian dihubungkan dengan alat penggerak.

4.7. Kelebihan Screw Conveyor :
Screw conveyor mudah dalam hal perencanaan,maintenance,dimensi kecil dan
dapat mengeluarkan material pada titik yang dikehendaki. Ini penting untuk
material yang berdebu (dusty), material panas,material yang bau, dan menjijikkan
(obnoxious odour). Gesekan antara material terhadap screw dan through dapat
mengakibatkan konsumsi daya yang tinggi, maka screw conveyor digunakan untuk
kapasitas rendah sampai sedang (sampai 100 m/jam) dan panjang biasanya 30
sampai 40 meter.

4.8. Kekurangan Screw Conveyor :
Penerapan Screw conveyor terbatas karena material yang dapat dipindahkan
dengan sempurna tidaklah banyak. Screw conveyor tidak dapat digunakan untuk
bongkahan besar (large-lumped), mudah hancur (easilycrushed), abrasive,dan
material

mudah

menempel

(sticking

materials).

Beban

berlebih

akan

mengakibatkan kemacetan (bottleneck) dekat intermediate bearing,merusak poros
sehingga screw berhenti bekerja.
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4.9 Spesifikasi Mesin Conveyor CBC Di PT.MSS
Mesin conveyor CBC di PT MURINI SAM SAM 2 Memiliki spesifikasi sebagai
berikut:
1. Panjang conveyor CBC adalah 34 M
2. Lebar wadah (through) 800 mm
3. Diameter Screw 770 mm
4. Putaran 20-30 rpm
5. Tebal trough 12 mm
6. Diameter poros 100 mm
7. Diameter bushing 100 mm

4.10 Maintenance Pada Screw Conveyor CBC di PT MSS
Setelah dilakukan perencanaan perawatan maka selanjutnya dilakukanlah
tindakan perawatan. Tindakan perawatan

bertujuan untuk mempertahankan

kelancaran produksi agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan.Perawatan
priodik adalah kegiatan pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan secara rutin.
Perawatan priodik cake breaker conveyor meliputi :
• Pemeriksaan keadaan bantalan/ bearing poros
• Pemeriksaan baut-baut pengikat balance conveyor
• Memeriksa dan membersihkan steam jackets
• Pemeriksaan sistem poros kegiatan maintenance juga dapat berubah sewaktuwaktu.Dimanapun apabila terjadi kerusakan atau kemacetan saat berlangsungnya
produksi, maka perlu diperiksa apa yang perlu diambil langkah dalam
mengatasinya.
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4.11 Corrective Maintenance pada cake breaker Conveyor CBC

di PT MSS 2
Mesin Cake Breaker Conveyor di pabrik kelapa sawit memiliki jam kerja
yang sangat lama,bahkan jarang sekali mesin tersebut untuk berhenti. Oleh
karena itu tidak jarang mesin cake breaker conveyor mengalami kerusakan.
Salah satu kerusakan yang sering dialami oleh mesin CBC adalah ausnya
bushing hanger penahan poros convryor sehingga menyebabkan poros
conveyor menjadi turun dan mengenai bagian dasar lambung. Sehingga akibat
saling bergesekan, lambung wadah mengalamai kebocoran.

Gambar 4.24 penempelan lambung CBC dan kerusakan pada hanger Boshing
Sumber : Dokumentasi Penulis
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Penyebab bushing menjadi aus:
•

Kurangnya pelumas pada bagian bushing senhingga tidak dapat
meminimalisir gesekan yang terjadi antara bushing dan poros

•

Jam kerja mesin yang terlalu lama sehingga menyebabkan panas yang
berlebih pada bushing yang menghanguskan gemuk/pelumas.

•

Pecahnya bantalan pada ujung conveyor yang menyebabkan poros conveyor
tidak center sehingga putaran poros conveyor tidak normal yang dapat
menyebabkan bushig termakan. (Terutama pada bushing yang terbuat dari
karet)

Cara penanganan/perbaikan pada bushig yang aus/rusak:
•

Buka baut pengikat hanger pada bagian kiri dan kanan

•

Lepas cover penahan bantalan busing dengan membuka baut pengunci

•

Lepaska bushing yang akan di ganti. Terdapat 2 buah bushing yang
berbentuk setengah lingkaran

•

Kemudian pasang bushing yang baru

•

Pasang cover penahan bushing

•

Dan pasang kembali hanger ketempatnya semula

Penyebab lambung conveyor bocor/terkikis
•

Pada kasus dimana lambung bocor akibat terkikis dikarekan pisau/screw
conveyor bergesekan dengan lambung conveyor yang diakibatkan karena
bushing yang aus.

•

Lambung bocor juga dapat diakibatkan karena terjadi korosi pada pada
lambung tersebut. Dimana penyebab utama dari korosi karena adanya
genangan air pada bagian lambung tersebut.
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Cara penanganan lambung conveyor yang bocor:
•

Pada bagian lambung yang bocor yang memiliki ukuran yang kecil yaitu
kisaran ukuran 1-2 mm dapat dilakukan penanganan dengan cara men-las
cacat pada bagian yang bocor tersebut.

•

Namun pada bagian lambung yang bocor yang memiliki ukuran kerusakan
lebih dari 50mm dapat dilakukan penanganan dengan cara memberikan
tempelan plat besi pada bagian yang bocor,lalu di las keliling agar tidak ada
kebocoran. Penempelan dapat dilakukan apabila bahan material antara
lambung dan plat tambahan sama jenis.
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BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Jadwal perawatan komponen kritis pada stasiun pemisah biji sebagai
berikut: Kerusakan Bearing, distribusi Lognormal, Usulan Jadwal Pergantian 461,5
(Jam), Kerusakan Pen, distribusi Normal, Usulan Jadwal Pergantian 587,29 (Jam),
Kerusakan Universal Joint, distribusi Normal, Usulan Jadwal Pergantian 536,46
(Jam), Kerusakan Batang Kopling, distribusi Normal, Usulan Jadwal Pergantian
581,6 (Jam), Kerusakan As distribusi Normal, Usulan Jadwal Pergantian 586,6
(Jam).
Rekomendasi jenis tindakan/aktivitas perawatan yang dilakukan pada setiap
komponen kritis yang diteliti.
a.

Pemilihan tindakan perawatan yang dilakukan pada kerusakan komponen
Bearing terpilih tindakan Time Directed (TD) yaitu dengan mengganti
bearing secara langsung berdasarkan umur komponen.

b.

Pemilihan tindakan yang dilakukan terhadap komponen Batang Kopling
adalah condition directed (CD) yaitu tindakan pendeteksian kerusakan
pada komponen Batang Kopling yang mengalami kerusakan seperti
komponen Batang Kopling yang pecah/ retak. Tindakan ini dapat
dilakukan dengan melihat sekitar bagian sekitaran komponen Batang
Kopling.

c.

Pemilihan tindakan terhadap komponen Universal Joint yaitu time directed
(TD) dimana tindakan yang dilakukan yaitu pencegahan langsung
terhadap sumber kerusakan komponen Universal Joint yang yaitu dengan
mengganti Universal Joint secara langsung berdasarkan umur komponen.
Penindakan ini dilakukan
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agar tidak terjadinya kerusakan pada komponen mesin yang lain dan tidak
mengganggu jalannya proses produksi.
d

Pemilihan tindakan terhadap komponen Pen yaitu time directed (TD)
dimana tindakan yang dilakukan yaitu pencegahan langsung terhadap
sumber kerusakan komponen Pen yaitu dengan mengganti Pen secara
langsung berdasarkan umur komponen. Penindakan ini dilakukan agar
tidak terjadinya kerusakan pada komponen mesin yang lain dan tidak
mengganggu jalannya proses produksi

5.2 Saran
Berdasarkan pengalaman dan pengamatan penulis selama melaksanakan kerja
praktek di PT Murini Sam-sam II Pelintung, penulis dapat memberikan beberapa
saran yang diharapkan dapat membangun. Berdasarkan wawancara dan observasi
yang dilakukan penulis, ada beberapa hal yang menjadi permasalahan yaitu:
1. Dari stasiun loading ramp proses pemindahan TBS dari loading ram ke lori
kerap kali berondolan dan TBS tidak masuk ke lori sehingga berjatuhan ke
lantai, hal ini dapat menurunkan rendemen dan meningkatkan losses.
Sebaiknya diperhatikan masalah tersebut untuk mengurangi persentase
losses.
2. Pada stasiun sortasi dan grading sebaiknya mekanisme grading bisa
menggunakan teknologi sehingga ketepatan dalam sortasi dan grading
memiliki skurasi yang tinggi.
3. Pada unit produksi claybath sebaiknya penggunaan CaCo3 dan abu boiler
lebih dikontrol sehingga tingkat losses kernel pada saat proses pemisahan
bisa ditekan.
4. Untuk semua operator khususnya yang bekerja pada bagian proses
sebaiknya menggunakan semua apd termasuk penutup telinga agar terhindar
dari kebisingan.
5. Sebaiknya pembersihan lingkungan produksi dilakukan secara berkala agar
proses produksi berjalan dengan lancar dan mengurangi resiko kecelakaan
kerja.
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6. Pengontrolan alat-alat produksi sebaiknya dilakukan secara rutin agar
proses produksi berjalan lancar dan dapat menekan timbulnya losses pada
hasil produksi.
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