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Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Swt atas segala rahmat, karunia serta 

hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktek di PT. 

Pertamina Sei Pakning dengan baik dan tepat waktu. 

Laporan ini disusun sebagai syarat menyelesaikan Kerja Praktek di PT. 

Pertamina (Persero) Ru II Production Sei Pakning yang dilaksanakan selama dua 

bulan dimulai dari tanggal 05 Juli 2021 sampai dengan 05 September 2021. 

Dalam laporan ini penulis membahas tentang “PERAWATAN DAN 

PERBAIKAN MESIN BUBUT”. 

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak 

yang telah mendukung selama pelaksanaan kerja praktek ini. Ucapan terima kasih 

ini penulis tujukan kepada : 

1. PT. PERTAMINA RU II SEI PAKNING yang telah memberikan kesempatan 

kepada penulis untuk melakukan kerja praktek di tempat tersebut sehingga 

berjalan dengan lancar. 

2. Bapak SUHARDIRMAN,S.T.,M.T. selaku Ketua Program Studi D-III 

Teknik Mesin Politeknik Negeri Bengkalis. 

3. Bapak SUHARDIRMAN,S.T.,M.T. selaku dosen pembimbing penulis yang 

senantiasa memberi masukan dan meluangkan waktu nya untuk membantu 

dalam pembuatan laporan ini. 

4. Bapak FARIZ MURIYADI Selaku Mentor Pendamping yang telah banyak 

memberikan masukan dan meluangkan waktu untuk berkonsultasi guna 

menyelesaikan laporan ini. 

5. Bapak-Bapak Selaku Karyawan di Kilang PT PERTAMINA RU II SEI 

PAKNING yang namanya tidak dapat disebutkan satu-persatu yang selalu 

memberi arahan, masukan, serta meluangkan waktunya untuk berkonsultasi 

dalam menyelesaikan masalah ini. 

6. Rekan-rekan seperjuangan, keluarga dan orang tercinta yang telah 

memberikan semangat serta dorongan sehingga dapat menyelesaikan laporan 

kerja praktek ini secara baik dan tepat waktu. 

KATA PENGANTAR 
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Laporan Kerja Praktek ini disusun sedemikian rupa dengan dasar ilmu 

perkuliahan dan juga berdasarkan pengamatan langsung di PT. PERTAMINA 

(PERSERO) RU II PRODUCTION SEI PAKNING 

Penulis menyadari bahwa Laporan Kerja Praktek ini masih jauh dari 

kesempurnaan, maka dari itu penulis mengharapkan saran dan kritikan yang 

sifatnya membangun guna menambah kesempurnaan laporan ini pada masa yang 

akan datang. Semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatian dan 

waktunya penulis mengucapkan terima kasih. 

 

 

 

            Sungai Pakning,30 Agustus 2021 

         Penulis 

 

 

                                                                                         Mhd.Suryadi Hidayatullah 

           NIM : 2103191103 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1    Latar Belakang Pemikiran Kerja Praktek (KP) 

Kerja Praktek adalah Kegiatan wajib bagi mahasiswa jurusan Teknik Mesin 

dan juga jurusan lainnya dengan adanya Kerja Praktek mahasiswa dapat 

menambah ilmu pengetahuan,kedisiplinan, bertanggung jawab, dan jujur serta 

akan mendapat pengetahuan serta gambaran tentang dunia kerja itu sendiri. Salah 

satu lembaga yang menjadi tempat kerja praktek adalah PT. Pertamina (persero) 

Refenery Unit II production sungai pakning. pemilihan ini berdasarkan atas 

pertimbangan teknologi  yang berkaitan dengan teknik mesin. 

 

PT. Pertamina (persero) Refenery Unit II production sungai pakning adalah 

Unit yang menangani produksi migas, dalam pengoperasian banyak melibatkan 

tentang hal-hal dengan Teknik Mesin. Dengan adanya Kerja Praktek, yang 

merupakan salah satu mata kuliah pada semester ini yang wajib dilaksanakan oleh 

setiap mahasiswa yang diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong utama 

bagi tiap mahasiswa untuk dapat mengenal kondisi lapangan kerja, menambah 

ilmu pengetahuan dan untuk menyelaraskan antara ilmu pengetahuan yang 

didapatkan dibangku perkuliahan dan aplikasi praktis di dunia kerja. 

 

1.2    Tujuan Kerja Praktek (KP) 

 Kerja praktek memiliki beberapa tujuan,yang dapat dilihat secara umum dan 

khusus sebagai berikut : 

 

1.2.1  Umum 

 Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa di bidang 

teknologi/kejuruan melalui keterlibatan langsung dalam berbagai kegiatan 

perusahaan atau industri yang di tetapkan.  
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1.2.2  Khusus 

1. Mempelajari sesuatu yang baru untuk meningkatkan wawasan dan 

keterampilan mahasiswa. 

2. Mampu menerapkan disiplin ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan 

3. Mampu mengatasi dan mengantisipasi berbagai permasalahan yang timbul 

di lapangan dengan menggunakan ilmu yang dimiliki. 

4. Melatih  beradaptasi dengan lingkungan industri dan dunia usaha melalui  

keikutsertaan dalam disiplin kerja dan mematuhi peraturan yang telah 

ditetapkan oleh industri. 

5. Dapat memberikan sumbangan pikiran pada perusahaan atas segala sesuatu 

yang mungkin dirasa kurang. 

6. Sebagai persiapan untuk terjun langsung  ke industri dan mengamati mutu di 

perusahaan. 

7. Membuat laporan kerja praktek dengan format yang benar. 

 

1.3.1 Manfaat Kerja Praktek (KP) 

 Kerja Praktek bermanfaat dalam memberikan bekal terhadap mahasiswa 

tentang apa yang perlu mereka miliki nantinya kalau ingin terjun ke dunia 

industri. Mahasiswa yang sukses dalam Kerja praktek Industri ataupun perusahaan 

lebih mudah beradaptasi dengan dunia kerja karena mereka diasumsikan telah 

memahami kebutuhan industri yang diharapkan dari mereka sebagai calon kerja. 

Melalui kegiatan Kerja Praktek maka pihak Industri akan dapat melakukan 

observasi secara lebih baik terhadap calon pekerja, baik dari segi kemampuan 

kerja (keterampilan, pengetahuan dan sikap) dalam waktu yang relative cukup 

panjang yaitu selama mahasiswa melaksanakan kegiatan kerja praktek. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Sejarah PT. Pertamina (Persero) RU II Production Sei Pakning 

 Sungai Pakning adalah bagian dari PT. Pertamina (Persero) Refenery Unit II 

Dumai yang merupakan kilang minyak dari business Group (BG) Pengolahan 

Pertamina. Tenaga kerja yang mendukung kegiatan kilang PT. Pertamina 

(Persero) Refenery Unit II Sungai Pakning adalah 207 pekerja PT. Pertamina 

(Persero) Refenery Unit II Production Sei Pakning dan 61 pekerja jpk (Jasa 

Pemeliharaan Kilang). 

  

Kilang produksi BBM Sungai Pakning dengan kapasitas terpasang 50.000 

barel perhari di bangun tahun 1968 oleh Refining Associates Canada Ltd 

(Refican) diatas tanah seluas 280 Ha, selesai tahun 1969 dan beroperasi pada 

bulan Desember 1969.  Pada awal operasi kilang, kapasitas pengolahannya baru 

mencapai 25.000 Barel perhari, pada Bulan September 1975 seluruh operasi 

kilang beralih dari Rafican kepada pihak Pertamina. Semenjak itu kilang mulai 

menjalani penyempurnaan secara bertahap, sehingga produk dan kapasitasnya 

dapat di tingkatkan lagi. 

  

Menjelang akhir tahun 1977, kapasitas kilang meningkat menjadi 35.000 

Barel perhari, mencapai 40.000 Barel pada Bulan April 1982 kapasitas kilang 

menjadi 30.000 barel.  

 

Gambar 2.1 PT.Pertamina (Persero) RU II Production Sungai Pakning 
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2.2 Visi , Misi dan Tata Nilai (Value) PT Pertamina (Persero) RU II     

Production Sungai Pakning 

 Adapun  visi, misi dan Tata Nilai (Value) PT. Pertamina (Persero)  RU  II  

Sei.  Pakning  adalah  sebagai berikut: 

 

2.2.1 Visi  

 Menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia (to be world class energy 

company) 

 

2.2.2 Misi 

 Bergerak dalam kegiatan eksplorasi, produksi, pengolahan, pemasaran niaga 

di Indonesia dan secara selektif di dunia Internasional. Dengan tujuan untuk 

menjadi perusahaan yang : 

1. Kuat dan sehat. 

2. Memenuhi kepentingan  konsumen dan menghasilkan keuntungan bagi 

perusahaan. 

3. Berprestasi setara dengan perusahaan terbaik di bidang minyak dan gas 

bumi.  

Dalam melaksanakan usaha selalu berdasarkan pada tata nilai unggulan yang:  

1. Berstandar  Internasional  Berwawasan  Lingkungan. 

2. Menumbuhkan kebanggaan dan mengembangkan prefesionalisme 

karyawan. 

. 
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Maneger RU II 

Prodaction 

Sungai Pakning 

 

2.3 Struktur Organisasi PT. Pertamina (Perseo) RU II Production Sungai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Struktur Organisasi PT. Pertamina (Persero) RU II Production Sungai Pakning 

 

Distribusi BBM SPV Secretary 

Production 

Section Head 

HSE Section 

Head 

Sr. SPV 

Finance 

Sr. SPV 

General 

Affair 

Maintenance 

Section Head 

Procurement 

Section Head 

SPR 

Workshop 

SPV, Tech II 

Public & 

Facility 

Sr. SPV. 

Planning 

Sr. SPV Mech 

& Civil 

SPV Electrical 

& Instrumen 



 
6 

 

Untuk memperlancar kegiatan perusahaan,maka dibutuhkan  Struktur 

Organisai guna untukmengetahui dan menempatkan parapersonal dibidang 

tugasnya masing-masing. PT.Pertamina (persero) Refenery Unit II Production 

Sungai Pakning dalam menjalankan operasi menggunakan lineon-staff  

organization yang terdiri dari beberapa staff dengan tugas yang berbeda- beda 

dan bertanggung jawab dalam koordinasi satu pimpinan. 

 Job description structur Struktur Organisasi PT.Pertamina (Persero) RU II 

Production Sungai Pakning adalah : 

1. Manager produksi sungai pakning 

Manager adalah seorang yang berwenang dalam memimpin perusahaaan/ 

instansi. Tugasnya adalah : 

a) Memimpin dan mendorong upaya untuk mencapai visi dan misi perusahaan 

dikilang BBM sungai pakning 

b) Memimpin dan mengendalikan dan memantau pengolahan dalam 

pengembangan SDM. 

c) Merencanakan dalam meneliti menyetujui dan realisasi rencana kerja, 

rencana anggaran investasi jangka pendek, menengah dan panjang 

pengelolaan di lingkungan keselamatan dan kesehatan kerja, operasi kilang, 

pemeliharaan kilang sera fungsi penunjang lainnya. 

2. Distributor BBM Supervisor 

Mengatur mengawasi dan bertanggung jawab atas perencanaan pengolahan 

harian, penyediaan crude oil serta penyaluran produksi sesuai rencana yang telah 

ditetapkan guna mencapai target operasi kilang secara optimal. 

3. Secretary 

  Secretary adalah seorang yang dipercayai dengan atasan atau manager 

untuk mengerjakan suatu pekerjaan tugas pokok yang meliputi : 

a) Menerima dan menyampaikan informasi dengan baik secara lisan maupun 

tulisan kepada manager BBM Sungai pakning 
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b) Menerima perintah langsung dari manager Produksi sungai pakning untuk 

pengerjaan kepentingan perusahaaan sehari-hari 

c) Mempersiapkan bahan surat-surat untuk keperluan rapat manager produksi 

4. Section head production 

 Mengkoordinir, merencanakan dan mengevaluasi pelaksanaan 

pengoperasian utilities serta laboratorium atas segala kebutuhan, kelengkapan, 

yang berkaitan dengan kegiatan operasi kilang yang aman, efektif dan efisien 

sesuai dengan target yang ditetapkan. 

5. Section Head HSE 

 Mengkoordinasikan dalam perencaanaan meneliti dan menganalisa untuk 

menyetujui dan mengawasi pelaksanaan pencegahan, penanggulangan, 

pemantauan terjadinya kebakaran, kurikulum pelatihan, pengadaan peralatan serta 

administrasi lingkungan keselamatan. 

6. Section Head maintenance 

Sebagai jasa pemeliharaan kilang agar semua peralatan berfungsi dengan 

baik dalam menyelenggaraan pekerjaan jasa dan kontruksi sipil, mekanik dan 

listrik. 

7. Section Head procurement 

Menjamin stock minimum material perusahaan dalam mengatur proses 

penyelenggaraan dan tender perusahaaan dan menjamin tersedianya transportasi 

perusahaaan. 

8. Senior supervisor general affairs 

 Dalam general affairs memperoses kegiatan yang berkaitan dengan 

pelayanan dan kesejahteraan serta pengembangan sumber daya manusia. 

9. Senior supervisor finance refinery 

Mengkooordinir, merencanakan mengevaluasi dan mengawasi serta 

menyelenggarakan kegiatan fungsi keuangan yang meliputi penyusunan, 

pelaksanaan dan pelaporan anggaran pengolahan penerimaaan dan pengeluaran 
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dana serta pelaksanaaan akuntansi keuangan sesuai dengan standard akuntansi 

keuangan yang berlaku. 

10. Asisten operasional data dan sistem 

Menyediakan sarana komunikasi sarana fasilitas administrasi PC dan 

laptop serta menjamin operasional internet. 

11. Senior supervisor gen del poly/rumah sakit 

Berupaya menjaga kesehatan pekerja, pengaturan secara berkala medical 

check kesehatan pekerja, menyelenggarakan perawatan inap dan emergency. 

12. Head of marine 

Pengaturan proses muat dan sandar kapal penanggulan pencemaran 

perairan berkoordinasi dengan pemerintah direktur hubungan bagian laut dalam 

penanggulangan bersama. 

2.4  Proses Bisnis PT. Pertamina (Persero) RU II Production Sungai  

Pakning. 

1. Proses Pengolahan 

a. Pemanasan Tahap Pertama 

Minyak mentah dengan temperature 45-50 ᵒC dipompakan dari tangki 

penampungan melalui pipa dialirkan ke dalam alat pemanas (penukar panas) 

sehingga dicapai temperature kurang lebih 140-145 ᵒC kemudian dimasukan 

keDesalter untuk mengurangi atau menghilangkan garam-garam yang terbawa 

didalam minyak mentah (Crude Oil). 

b. Pemanasan Tahap Kedua 

Setelah melalui tahap pertama, minyak dialirkan kedalam alat pemanas 

(penukar panas) berikutnya dan kemudian di panaskan didapur (furnace) sehingga 

mencapai temperature 325-330 ᵒC, pada temperatur tersebut minyak akan 

berbentuk uap dan cairan panas kemudian dimasukan ke dalam kolam fraksinasi 

(bejana Destilasi D-1) untuk proses pemisahan minyak.   

 



 
9 

 

c. Pemisahan Fraksi-Fraksi 

Didalam kolam fraksinasi (Bejana Destilasi D-1) terjadi proses destilasi, 

yaitu proses pemisahan fraksi yang satu dengan yang lain berdasarkan titik didih 

(boiling rangenya). Fraksi-fraksi minyak akan terpisah dengan sendirinya pada 

tray-tray yang tersusun secara bertingkat didalam fraksinasi. 

2. Produk Yang Dihasilkan  Produk yang dihasilkan terhadap bahan baku yang 

diolah adalah 

1. Naptha                 = ± 9% 

2. Kerosene              = ± 17.34% 

3. ADO (Diesel)        = ± 43,36% 

4.  LSWR (Residu)    = ± 78,34% 
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BAB III 

DESKRIPSI KEGIATAN SELAMA KERJA PRAKTEK (KP)  

3.1    Spesifikasi tugas kegiatan Kerja Praktek (KP) 

 Selama penulis dapat melakukan kegiatan kerja praktek di perusahaan 

PT. Pertamina (Persero) Refenery Unit II production Sungai Pakning, umumnya 

penulis berkonsentrasi dibidang Maintenance/perawatan dan pengelasan 

(welding and contruction). Secara terperinci pekerjaan (kegiatan) yang telah 

penulis laksanakan selama kerja praktek dapat dilihat pada tabel sebagai 

berikut:  

Tabel 3.1.1 Agenda kegiatan minggu 1 (05-09 Juli) 

No Hari/tanggal Kegiatan Lokasi 

 

1. 

Senin 

05 Juli 2021 

 Mendatangi kantor induk 

dan menunggu kedatangan 

supervisor untuk 

Pengurusan persyaratan 

magang 

 

Kantor induk 

 

 

2. 

Selasa 

    06 Juli 2021 

1. Interview 

2. Membuat badname untuk 

masuk ke kilang PT. 

Pertamina (Persero) RU II 

sungai Pakning 

Kantor induk 

 

3. 

 

Rabu 

07 Juli 2021 

- Penyampaian peraturan 

yang ada sebelum masuk 

ke kilang PT.Pertamina 

(Persero) RU II oleh 

supervisor 

- Penjemputan mahasiswa 

magang oleh pengawas 

lapangan kerja praktek 

 

Kantor induk 
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4. 

 

Kamis 

08 Juli 2021 

1. Pengenalan Lingkungan 

2. Pengenalan Mesin Bubut 

3. Pengenalan Mesin Frais 

4. Pengenalan Perkakas 

Tangan 

 

1. Workshop 

maintenance 

2. welding and 

contruction 

 

 

5. 

Jum’at 

09 Juli 2021 

 memotong besi ulir  

 membuat baut untuk 

penyambung pipa 

 

 

Workshop 

maintenance 

 

 

 

Tabel 3.1.2 Agenda kegiatan minggu 2 (12-16 Juli) 

No Hari/tanggal Kegiatan Lokasi 

 

6. 

Senin 

12 Juli  2021 

 Pengelasan Baseplate 

Sump Pump  

 mengelas BasePlate sump 

pump  

 menggerinda dan 

membersihkan pondasi 

sump pump bekas las. 

Welding and 

contruction 

 

 

 

7. 

Selasa 

13 Juli  2021 

1. Pengelasan Baseplate 

Sump Pump  

2. Mengelas Baseplate Sump 

Pump 

3. Menggerinda Dan 

Membersihkan Baseplate 

Sump Pump Bekas Las 

Welding and 

contruction 
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8. 

Rabu 

14 Juli  2021 

1.memotong pipa yang rusak 

untuk diganti 

2.memikul pipa yang 

dipotong ke bengkel las 

 

 

Welding and 

contruction 

 

 

9. 

Kamis 

15 Juli 2021 

1. Bantu-bantu membolak 

balik pipa minyak yang 

akan di las. 

Welding and 

contruction 

 

 

10. 

Jum’at 

16 Juli  2021 

1. Mengecek dan mengganti 

oli mesin  

Type : Centrifugal Pump 

Fungsi : Feed Pump 

Penggerak : motor listrik 

 

Tag number : 946-P-1B 

 

Lapangan kilang 

PT PERTAMINA 

RU II 

 

Tabel 3.1.3 Agenda Kegiatan Minggu 3 (19-26 Juli) 

No Hari/tanggal Kegiatan Lokasi 

 

11. 

Senin 

19 Juli 2021 

- Perbaikan pompa 

sentrifugal 101 P.11 

Pentransfer Minyak 

- Dan Membersihkan sisa-

sisa minyak dan karat yang 

menempel di setiap bagian 

pompa sentrifugal 101 P.11 

Pentransfer Minyak. 

- Pemasangan bearing 

pompa sentrifugal 101 P.11 

pentransfer minyak. 

Lapangan kilang 

PT PERTAMINA 

RU II 
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12. 

Rabu 

21 Juli 2021 

 

1.Membantu membuka 

pelindung pipa  

 

lapangan Kilang 

PT 

PERTAMINA 

RU II  

 

 

13. 

Kamis 

22 Juli 2021 

 1. Mengelas tapak tangki 

minyak mobil milik 

PT.PERTAMINA RU II 

 

 2.  Membersihkan sisa las 

pada besi plat tapak tangki 

mobil 

Workshop 

maintenance 

 

 

14. 

Jum'at 

23 Juli 2021 

1. Melanjutkan pengelasan 

tapak tangki mobil 

Workshop 

maintenance 

 

15. 

Senin 

26 Juli 2021 

1. Melanjutkan pengelasan 

tapak tangki mobil 

2. membantu 

mengumpulkan besi sisa 

potongan lemari besi 

rusak 

 

Workshop 

maintenance 

 

Tabel 3.1.4 kegiatan minggu 4 (27 Juli - 02 Agustus) 

No Hari/tanggal Kegiatan Lokasi 

 

16. 

 

Selasa 

27 Juli 2021 

 

1.Membaca buku di ruangan 

maintenance 

 

Ruangan 

maintenance 
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17. 

Rabu 

28 Juli 2021 

 

1.Melanjutkan membaca buku 

di ruangan maintenance 

 

Rauangan 

maintenance 

 

 

18. 

 

Kamis 

29 Juli  2021 

 Pembuatan pengelasan 

       safety kabel. 

 Menggerinda sisa-sisa 

pemotongan plat pada 

safety kabel. 

 

 

Welding and 

contruction 

 

 

19. 

 

Jum'at 

30 Juli 2021 

1. Pengelasan safety kabel 

untuk pijakan jalan 

2. Menggerinda sisa-sisa 

pemotongan plat pada 

safety kabel. 

 

Welding and 

contruction 

 

 

20. 

Selasa 

 02 Agustus 2021 

1. Pengelasan safety kabel. 

2. Membersihkan sisa-sia plat 

pada safety kabel. 

 

welding and 

contruction 

 

 

 

 

 

Tabel 3.1.5 Agenda kegiatan minggu 5 (03-09 Agustus) 

No Hari/tanggal Kegiatan Lokasi 

 

21. 

Selasa 

03 Agustus 2021 

 

1. Pengelasan pembengkok 

behel 

2. Pembengkok behel yang di 

satukan dengan plat 

 

Workshop 

maintenance 
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3. Mengebor plat 

menggunakan mesin bor 

4. Mendempetkan besi untuk 

basa las 

 

22. 

 

Rabu 

04 Agustus 2021 

1. Belajar menggunakan alat 

ukur dial indicator gauge 

degan tes jangka waktu 40 

menit, dan penulis laporan  

menyelesaikan dengan 

waktu 30 menit 

2. Memperbaiki pompa  air 

sentrifugal 

Workshop 

maintenance 

23. 
Kamis 

05 Agustus 2021 

1. Pembuatan pembengkok 

behel/besi manual. 

2. Memotong besi sepanjang 

20 m dengan 

menggunakan gerinda 

duduk 

3. Meluruskan besi pipa 

dengan menggunakan 

mesin jack 

 

 

Workshop 

maintenance 

 

24. 
Jum'at 

06 Agustus 2021 

 Melanjutkan Pembuatan 

Pembengkok Behel/ Besi 

Dengan Panjang Yang 

Akan Di Frais 13 Cm 

 Mengefrais Pembengkok 

Behel Atau Besi Untuk 

Penahan Behel Dengan 

Ukuran Mata Bord 10 

Mm. 

 

workshop 

maintenance 
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 Mengelas Pembengkok 

Behel. 

 

25. 

 

Senin 

09 Agustus 2021 

1. Bantu-Bantu. 

2. Memahami Alat Ukur 

Jangka Sorong. 

 

 

Workshop 

maintenance 

 

 

 

Tabel 3.1.6 kegiatan minggu 6 (11-16 Agustus) 

No Hari/tanggal Kegiatan Lokasi 

 

26. 

 

Rabu 

11 Agustus 2021 

 

1. Melanjutkan pembuatan 

pembengkok behel/ besi. 

2. menggerinda pembengkok 

behel bekas las 

 

 

 

Welding and 

contruction 

 

 

27. 

Kamis 

12 Agustus 2021 

 

1. Pemotongan pipa dengan 

panjang 3 M dan lebar 1,5 

M 

 

 

 

Welding and 

contruction 

 

 

28. 

Jum'at 

13 Agustus 2021 

 1. Memasang Pipa 

     

 

    Lapangan 

Kilang PT 

PERTAMINA 

RU II 
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30. 

 

Rabu 

18 Agustus 2021 

1. pengelasan pembuatan 

penyangga tangki air 

2. Menggerinda sisa-sisa 

kerak las pada penyangga 

tangki air 

 

 

Welding and 

contruction 

 

 

Tabel 3.1.7 Kegiatan Minggu Ke 7 (19-25 Agustus) 

No Hari/tanggal Kegiatan Lokasi 

 

31. 

 

Kamis 

19 Agustus 2021 

 

1. Membantu pengelasan 

pembuatan meja. 

2. Pemotongan batangan besi 

dengan panjang 1.15 m 

dan panjang 3 m 

 

 

Workshop 

maintenance 

 

32. 

Jum'at 

20 Agustus 2021 

 Melanjutkan pengelasan 

pembuatan meja. 

 Memotong lembaran plat 

dengan menggunakan las 

OAW. 

 Menyatukan semua 

batangan besi dan plat 

yang telah di potong 

dengan melakukan 

penitikan di setiap sudut 

dengan pengelasan. 

 

 

Workshop 

maintenance 

 

33. 

 

Senin 

23 Agustus  2021 

1. Melanjutkan pengelasan 

pembuatan meja 

2. Setelah melakukan 

pengelasan penitikan di 

setiap sudut las semua 

Workshop 

maintenance 
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setiap bagian yang sudah 

di lakukan penitikan 

 

34. 

Selasa 

24 Agustus  2021 

1. Melanjutkan pengelasan 

pembuatan meja. 

2. Memotong papan triplaxe 

untuk laci segi empat 

 

 

Workshop 

maintenance 

 

35. 

Rabu 

25 Agustus 2021 

- Menggerinda sisa-sisa 

kerak las pada meja. 

- Melakuan pengelasan 

pembuatan alas pada kaki 

meja 

- Melakukan pengecetan 

seluruh pada meja yang 

sudah siap 

Workshop 

maintenance 

 

 

Tabel 3.1.8 Agenda Kegiatan Minggu ke 8 (26-31 Agustus) 

No Hari/tanggal Kegiatan Lokasi 

 

36. 

Kamis 

26 Agustus 2021 

1. Melakukan Pengambilan 

Data Untuk Membuat 

Laporan Magang 

 

1. CDU 

2. Workshop 

maintenance 

 

37. 

 Jum'at 

27 Agustus 2021 

1. Senam Pagi  

2. Melakukan Pengambilan 

Data Untuk Membuat 

Laporan Magang 

 

1 .Danau 

PERTAMINA 

2.Kantor Induk 
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38. 

Senin 

30 Agustus 2021 

 Melakukan Pengambilan 

Data Untuk Laporan 

Magang 

 CDU 

 Workshop 

maintenance 

 

39. 

Selasa 

31 Agustus 2021 

 1. Pengambilan Nilai 

Magang 
Kantor induk 

 

40. 

 

Selasa 

31 Agustus  2021 

 1. Berpamitan Kantor induk 

 

 

3.2   Target Yang Diharapkan 

       Diera globalisasi ini persaingan manusia sangatlah ketat, baik dibidang 

perdagangan maupun industri. Dengan bekal keahlian dalam bidang tertentu yang 

dimiliki, diharapkan untuk generasi muda bangsa Indonesia terkhususnya 

mahasiswa dan mahasiswi Politeknik Negeri Bengkalis dalam kegiatan kerja 

praktek (KP) bisa menimba ilmu sebanyak-banyaknya untuk dalam dunia kerja 

kelak dimasa akan datang. 

3.3   perangkat keras atau lunak yang digunakan dan langkah kerjanya 

- Kunci pas dalam berbagai macam ukuran yang di perlukan 

- Kunci pipa dalam berbagai ukuran tertentu yang di perlukan 

- Kunci shock dalam berbagai ukuran yang di perlukan 

- Pemukul/hammer 

- Sekrap 

- Kuas, Grease 

- Oli pembuang karat (wd), Gland Packing 

- Jangka Sorong, Grinding Wheels 
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3.4  Data-data yang diperlukan 

 Adapun data-data yang diperlukan PT. Pertamina (Persero) RU II 

Production Sungai Pakning berupa: 

1. Sejarah singkat perusahaan 

2. Struktur organisasi perusahaan 

3. Visi dan misi perusahaan 

4. Ruang lingkup perusahaan 

3.5 Dokumen-dokumen file-file yang dihasilkan 

Dokumen yang dihasilkan untuk kerja praktek dari perusahaan PT. 

Pertamina (Persero) RU II Sungai Pakning hanya sedikit dan cuma sejarah singkat 

perusahaan serta struktur organisasi yang tersedia, tidak memberi buku-buku 

untuk diperlihatkan. 

3.6  Kendala-kendala yang dihadapi 

Adapun  Kendala-kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan tugas 

sebagai berikut : 

1. Kurangnya pemahaman dalam prinsip kerja mesin sepenuhnya. 

2. Kurangnya pengetahuan dalam perbaikan maupun dalam perawatan pada 

bagian setiap komponen mesin maupun pada setiap komponen pompa. 

3. Kurangya pemahaman dalam pengoperasian mesin. 

4. Kurangnya pemahaman dalam pengetahuan jumlah maksimum tekanan 

yang digunakan. 

5. Kurangnya buku panduan dalam perbaikan dan perawatan untuk mekanik di 

bagian pompa. 

6. Kurangnya pengalaman dalam setiap kerja yang ada 

7. Keterbatasan di persediaan peralatan yang khususnya di bagian mekanik. 
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BAB IV 

PERAWATAN DAN PERBAIKAN MESIN BUBUT 

4.1 Sejarah Singkat Mesin Bubut 

 

Gambar 4.1 Mesin Bubut 

bubut adalah salah satu alat kuno, dikenalkan oleh orang Mesir dan 

digunakan luas di Assyria, Yunani, Romawi dan Kekaisaran Bizantium. Mesin 

bubut pada awalnya dikembangkan oleh orang Mesir sekitar 1300 SM. Ketika itu 

dikembangkan mesin bubut yang dijalankan oleh dua orang. Satu orang akan 

memutar potongan kayu dengan tali sementara yang lain menggunakan alat yang 

tajam yang berfungsi sebagai pahat untuk memotong atau membentuk kayu. 

Kemudian bangsa Romawi meningkatkan desain mesin bubut Mesir. Hal serupa 

juga dilakukan oleh Jerman, Perancis dan Inggris yang juga banyak memodifikasi 

mesin bubut.  

 

Pada Abad Pertengahan (abad ke-5 sampai abad ke-15), pedal ditambahkan 

pada mesin bubut. Pedal menggantikan operator yang memutar kayu sehingga 

mesin dapat dioperasikan oleh satu orang. Pedal biasanya dihubungkan ke sebuah 

tiang, seringkali dibuat pancang lurus. Sistem ini biasa disebut "tiang musim 

semi" . 

 

Pada masa Revolusi Industri, mekanik yang dihasilkan oleh roda air atau 

mesin uap ditransmisikan ke mesin bubut melalui poros, sehingga mesin dapat  
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kerja lebih cepat dan mudah. Pada masa inilah muncul desain mesin bubut untuk 

logam (metalworking lathe). Mesin bubut logam dilengkapi dengan ulir 

transportir (leadscrew) dan sistem transmisi dengan susunan roda gigi (gearbox). 

 

Antara abad 19 dan pertengahan 20-an, dipakai motor listrik untuk masing-

masing mesin bubut. Dan mulai 1950-an, digunakan servomechanisms yang 

diaplikasikan pada kontrol mesin bubut dan mesin perkakas lainnya melalui 

kontrol numerik (NC). Kemudian sistem ini sering digabungkan dengan komputer 

untuk menghasilkan kontrol numerik komputer (CNC). Maka pada saat ini kita 

dapat menjumpai mesin perkakas manual dan CNC digunakan secara 

berdampingan dalam industri manufaktur. 

        

4.2 Pengertian Mesin Bubut 

Mesin bubut adalah alat mesin yang mengeluarkan material yang tidak 

diinginkan dari benda kerja yang berputar berupa chips dengan bantuan alat yang 

menembus benda kerja dan dapat digerakkan jauh ke dalam benda kerja. Mesin 

bubut adalah salah satu peralatan mesin yang paling serbaguna dan banyak 

digunakan di seluruh dunia. 

4.3 Fungsi Mesin Bubut 

Fungsi utama mesin bubut adalah untuk menghilangkan logam dari suatu 

pekerjaan untuk memberikan bentuk dan ukuran yang diinginkan. Mesin bubut  

memiliki banyak fungsi dalam berbagai bidang, diantaranya adalah pengerjaan 

logam, pemintalan logam, thermal spraying, dalam industri otomotif terutama di 

poros engkol, pembubutan kayu, operasi pembubutan kaca, untuk membentuk ulir 

sekrup, juga digunakan untuk pemulihan suku cadang, dan banyak lagi. 

Selain itu, mesin bubut banyak digunakan di berbagai bidang industri 

lainnya seperti industri Tekstil, Pembangkit energi, Pertahanan, Medis, Plastik, 

Aerospace, Otomotif, dan lain sebagainya. 
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4.4 Prinsip Kerja Mesin Bubut 

 Mesin bubut bekerja berdasarkan prinsip memutar benda kerja dan alat 

pemotong tetap. Benda kerja dipegang di antara dua penyangga yang kaku 

dan kuat yang disebut pusat atau di chuck atau di pelat muka yang 

berputar. 

 Bubut menghilangkan bahan yang tidak diinginkan dari benda kerja yang 

berputar dalam bentuk serpihan dengan bantuan alat yang melintang di 

seluruh pekerjaan dan dapat diumpankan jauh ke dalam pekerjaan. 

 Operasi pemotongan normal dilakukan dengan pahat potong diumpankan 

secara paralel atau pada sudut kanan ke sumbu pekerjaan. 

 Pahat potong dapat diumpankan pada sudut yang relatif terhadap sumbu 

kerja untuk kemiringan dan sudut pemesinan. 

 Sederhananya prinsip kerja mesin bubut membuang bagian benda kerja 

untuk mendapatkan bentuk tertentu dimana benda kerja tersebut berputar 

dengan kecepatan tertentu seiring dengan proses input yang dilakukan oleh 

suatu alat yang bergerak sejajar sumbu rotasi dari benda kerja. 

4.5 Jenis-Jenis Mesin Bubut 

   Mesin bubut terbagi menjadi beberapa jenis diantaranya: 

1. Mesin Bubut Bench (Mesin Bubut Mini) 
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 Mesin bubut yang berukuran kecil. Biasanya dipasang pada meja atau 

bangku. Mesin ini digunakan untuk mengerjakan benda kerja yang kecil dan 

presisi. 

2. Mesin Bubut Speed (Mesin Bubut Kayu) 

 

 

 Mesin bubut yang tidak memiliki gearbox, eretan, dan poros transportir. 

Alat potongnya dipegang menggunakan tangan. Biasanya digunakan untuk 

membubut kayu. Sehingga sering disebut mesin bubut kayu. 

3. Mesin Bubut Standard 
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Mesin bubut paling umum yang anda kenal. Mesin ini sering kita jumpai di 

sekolah teknik dengan jurusan teknik pemesinan. Memiliki ukuran yang lebih 

besar dari mesin bubut bench. Memiliki konstruksi yang kuat dan cocok untuk 

pekerjaan yang presisi. 

4. Mesin Bubut dalam Ruang (Tool Room Lathe) 

 

Tidak jauh berbeda dengan mesin bubut standar. Mesin ini memiliki 

beberapa perlengkapan khusus untuk mengatur sudut dan kecepatan pemakanan. 

Bed pada mesin ini dibuat lebih kecil dibanding mesin bubut yang lainnya. 

5. Mesin Bubut Capstan dan Turret 
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Yaitu mesin bubut yang cocok digunakan untuk produksi massal. Termasuk 

tipe mesin semi-automatic dan memiliki rentang operasi yang luas. Dalam 

mengoperasikan mesin ini, operator tidak dituntut untuk memiliki banyak 

keterampilan. 

6. Mesin Bubut CNC (Computer Numerical Control) 

 

Mesin bubut otomatis. Yaitu gerakan putaran mesin dan gerak pahatnya 

diatur menggunakan program yang dimasukkan pada panel. Umumnya digunakan 

untuk produksi massal. 

7. Mesin Bubut Ringan (Portable Lathe) 

 

Mesin bubut ringan hanya digunakan untuk pekerjaan ringan saja. 

Contohnya seperti untuk keperluan rumah tangga, dan memotong benda yang 

berukuran kecil. Mesin bubut jenis ini dapat dijadikan sebagai alat latihan dalam 
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mengoperasikan mesin bubut ataupun belajar mendalami profesi yang berkaitan 

dengan mesin bubut. 

8. Mesin Bubut Sedang (Medium Lathe) 

 

 

 

Ukuran mesin bubut sedang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan 

mesin bubut ringan. Mesin bubut jenis ini disertai dengan konstruksi yang detail 

dan lebih kompleks. Terdapat beberapa bagian mempunyai peralatan dan fungsi 

yang khusus. 

Mesin bubut sedang dapat digunakan untuk membunuh material 

berdiameter hingga 20 cm. Bahkan mesin bubut sedang dapat menciptakan 

perkakas yang baik untuk keperluan – keperluan sekolah maupun rumah tangga. 

Tak hanya menciptakan juga dapat digunakan untuk memperbaiki suatu perkakas 

yang rusak. 

9. Mesin Bubut Meja Panjang (Long Bed Lathe) 
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 Jenis ini merupakan jenis mesin bubut yang memiliki ukuran paling besar 

dari mesin bubut lainnya. Mesin bubut meja panjang disertai dengan roda gigi dan 

tingkat kecepatan yang sangat maksimal. Umumnya, mesin bubut jenis ini khusus 

digunakan di pabrik – pabrik besar. 

10. Mesin Bubut Centre Lathe  

 

 Mesin bubut centre lathe merupakan mesin bubut yang dirancang dengan 

berbagai macam bentuk dan merupakan jenis mesin bubut yang paling sering 

digunakan. Biasanya, mesin bubut centre lathe dipakai untuk keperluan industri 

besar ataupun kecil dan perusahaan manufaktur karena sangat efektif dan mudah 

digunakan. 

 Cara kerja mesin bubut ini ialah dengan menggunakan poros spindle sebagai 

alat cengkram material dengan chuck yang berahang pada satu sisi ujungnya 
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sebagai bantuan. Rahang tersebut berguna sebagai pusat sumbu sedangkan sisi 

lainnya sebagai pemutar. 

4.6 Bagian Bagian Utama Mesin Bubut 

Secara umum mesin bubut memiliki beberapa bagian utama. Bagian bagian 

utama mesin bubut diantaranya: 

 

Gambar 4.6 Bagian-Bagian Mesin Bubut 

 

1.  Headstock / Kepala Tetap 

Headstock merupakan tempatnya transmisi gerak yang mengatur putaran 

yang dibutuhkan saat proses pembubutan. Headstocl difungsikan sebagai dudukan 

chuck dan spindle, pengaturan kecepatan putaran spindle, tempat perlengkapan 

gear box, dan lain sebagainya. 

2.  Tailstock / Kepala Lepas 

Tailstock digunakan untuk menyangga benda kerja yang panjang, 

kedudukan chuck bor, reamer, dan untuk proses pemesinan bubut tirus di mesin 

bubut. 
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3.  Toolpost / Tempat Pahat 

Toolpost adalah tempat rumah pahat, digunakan sebagai tempat dudukan pahat 

bubut, dengan menggunakan pemegang pahat. 

 

 

4. Spindle 

Spindle difungsikan sebagai tempat pemasangan benda kerja utuk proses 

penyayatan. Terdapat dua macam spindle yaitu spindle rahang tiga dan spindle 

rahang empat. 

5.  Lead crew / Ulir Pembawa 

Lead crew ini adalah poros berulir panjang yang terletak sedikit di bawah 

dan sejajar dengan tepian, memanjang dari kepala tetap ke ekor tetap. 

Dihubungkan oleh roda gigi pada kepala tetap dan rotasi dapat dibalik. Menempel 

ke kereta dan digunakan sebagai kabel pemandu untuk membuat benang saja dan 

dapat dilepas saat tidak digunakan. 

6.  Feedrod / Poros Penjalan 

Feedrod terletak di bawah ulir pengarah yang berfungsi untuk menyalurkan 

tenaga dari gear box cepat untuk menggerakkan mekanisme geladak ke arah 

melintang atau membujur. 

7.  Carriage / Eretan 

Carriage tersebut terdiri dari eretan, tempat pahat, dan apron. Untuk 

menahan beban dan mengarahkan pahat potong eretan/ carriage haruslah memiliki 

struktur yang kuat. Carriage ini memiliki dua cross slide yang berfungsi untuk 

mengarahkan pahat ke arah silang. Spindle bagian atas mengontrol pergerakan 
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dudukan pahat dan spindle atas untuk memindahkan dudukan di sepanjang 

landasan. 

 

8.  Bed / Alas Mesin 

Bed atau alas ini berfungsi untuk kedudukan eretan atau carriage. Alas 

mesin merupakan bagian rangka utama mesin bubut, yang di atas kerangka 

tersebut carriage serta headstock bertumpu serta begerak, adapun alur alas mesin 

berbentuk V, rata atau datar. 

9.  Gear Box / Lemari Roda Gigi 

Gear box atau roda gigi ini berfungsi untuk mentransmisikan daya dari 

spindel ke sekrup utama pada kecepatan yang berbeda. 

10.  Chuck 

Chuck pada dasarnya digunakan untuk menjepit benda kerja, khususnya 

yang panjangnya pendek dan diameter besar atau bentuknya tidak beraturan yang 

tidak dapat dipasang dengan nyaman di antara pusat. Itu dapat dipasang ke mesin 

bubut dengan mengencangkan di ujung spindel. 

4.7 Alat Perlengkapan Mesin Bubut 

1.  Pahat Bubut 

Pahat bubut digunakan untuk memotong atau menyayat benda kerja, pahat 

dijepit dan dipasang pada tool post. Proses pemasangan dari pahat bubut haruslah 

di pasang dengan jarak setinggi senter, jenis pahat dengan logam keras atau baja 

yang terpasang pada tangkainya. 

2.  Alat Pencekam Benda Kerja 
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Alat Pencekam Benda Kerja berfungsi sebagai penjepit benda kerja seperti 

drive plat, plat pembawa rata, pencekam tiga rahang, dan pencekam empat rahang. 

3.  Senter 

Senter berfungsi untuk menahan suatu titik pada poros dari kedua ujung 

benda kerja, dimana kedua ujung benda kerja tersebut sedikit dibor untuk 

menempatkan ujung Senter, dimana Senter ini memungkinkan untuk dikerjakan 

dengan mesin bubut berbentuk tirus atau lurus. 

4.  Eretan 

Eretan dipasang bersama-sama plat pembawa dengan maksud untuk 

membawa serta benda kerja supaya ikut berputar seirama sumbu mesin. 

5.  Penyangga 

Penyangga berperan dalam pengerjaan batang bulat yang panjang, untuk 

menyangga benda kerja supaya tidak melengkung kebawah, sehingga tetap lurus 

segaris sumbu. 

6.  Kartel 

Kartel adalah alat yang digunakan untuk membuat lekukan-lekukan kecil 

pada benda kerja agar tidak licin pada saat dipegang dengan tangan sebagai 

penopang. 

4.8 Macam macam Pekerjaan Mesin Bubut 

1. Membubut Lurus 

2. Membubut Tirus 

3. Membubut Eksentris 

4. Membubut Alur 

5. Memotong Benda Kerja 



 
33 

 

6. Mengebor Pada Mesin Bubut 

7. Membubut Dalam 

8. Membubut Profil 

9. Mengkartel 

10. Membubut Ulir Sekerup 

 

 

 

4.9  Produk Hasil dari Mesin Bubut 

Berbagai macam produk dapat dibuat dari mesin bubut yaitu Mur, baut, 

piston, ram, suku cadang pompa, suku cadang motor listrik, selongsong, suku 

cadang pesawat terbang, laras senapan, tempat lilin, suku cadang kereta api, 

tongkat biliar, mangkuk kayu, pemukul bisbol. , poros engkol, dan banyak lagi 

lainnya. 

4.10  Kelebihan dan Kekurangan Mesin Bubut 

4.10.1 Kelebihan 

 Mesin bubut adalah produk berkualitas tinggi yang menghasilkan produk 

akhir berkualitas tinggi. 

 Pembubutan pada mesin bubut dapat dilakukan dengan kecepatan sangat 

tinggi, terutama pada mesin bubut otomatis dan CNC. 

 Menghemat waktu, karena kecepatan dan presisi yang tinggi dapat 

menghemat banyak waktu namun menghasilkan produksi yang lebih 

tinggi. 

 Hemat Biaya, Mesin bubut membantu mengurangi biaya pemesinan 

karena lebih sedikit operator yang dibutuhkan untuk pemesinan 
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4.10.2 Kekurangan 

Mesin Bubut juga memiliki beberapa kekurangan, diantaranya adalah: 

 Biaya awalnya sangat tinggi. 

 Pekerja yang sangat terampil diperlukan untuk persiapan pengoprasian 

awal. 

 Mesin CNC tidak dapat digunakan untuk produksi kecil. 

4.11  Perawatan Dan Perbaikan Mesin Bubut 

4.11.1 Perawatan Umum Mesin Bubut 

Perawatan untuk mesin bubut secara umum adalah : 

 Mesin bubut tidak boleh terkena sinar matahari secara langsung 

 Gunakan oli pelumas mesin, pemberian grease harus memakai produk 

yang disesuaikan dengan standar pabrik pembuat mesin bubut 

 Setelah mesin bubut selesai beroperasi, lakukan pembersihan bagian mesin 

dari cairan pendingin dan beram hasil potongan. Atur semua handel mesin 

pada posisi netral dan matikan sumber tenaga mesin 

 Tidak dianjurkan menggunakan benda keras seperti palu atau memukul 

benda secara keras untuk pemasangan benda kerja pada poros mesin bubut 

 Ketika mesin beroprasi, perhatikan jangan sampai beram jatuh ke meja 

mesin dan terbawa eretan mesin 

4.11.2 Perawatan Khusus Mesin Bubut 

Perawatan khusus adalah perawatan mesin yang harus dilakukan sesuai 

jadwal periodik berdasarkan buku petunjuk perawatan atau pengalaman teknisi 

mesin. 
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4.11.3 Perawatan Harian Mesin Bubut 

 
 

Gambar 4.11.3 Perawatan harian 
 

Untuk jadwal harian, berikut yang dapat anda lakukan; 

 Membersihkan chip dari bed dan permukaan mesin 

 Sebaiknya gunakan kuas yang lembut dan vacum cleaner. Hindari 

menggunakan hembusan udara bertekanan dari kompresor karena dapat 

merusak komponen chip 

 Membersihkan chip dari turret, housing, komponen yang berputar dan 

batang ulir pembawa. 

 Untuk hal ini, setidaknya pastikan bahwa perangkat pelindung untuk 

keselamatan kerja terpasang dengan baik 

 Melakukan pengecekan apakah level oli (pelumas) sesuai dengan kapasitas 

yang ditentukan 
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4.11.4 Perawatan Mingguan Mesin Bubut 

 

 

Gambar 4.11.4 Perawatan mingguan 

 

Lalu untuk perawatan mingguan, sangat disarankan untuk melakukan beberapa 

hal berikut ini; 

 Cek keseluruhan perangkat mesin otomatis apakah berfugsi sesuai standar 

kinerja mesin 

 Melakukan pemeriksaan pelumas pada kaca kontrol 

 Jika terlihat kurang, sebaiknya segera tambahkan pelumas dan lakukan 

analisa apakah terdapat kebocoran perangkat 

 Memeriksa tekanan oli dari pompa hidrolik jika menggunakan sistim 

hidrolik 

 Membersihkan seluruh permukaan mesin dengan menggunakan pembersih 

yang kandungannya tergolong ringan. Sebaiknya hindari menggunakan 

pembersih berpelarut. Untuk chip, gunakan bak penampung coolant 

4.11.5 Perawatan Bulanan Mesin Bubut 
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Gambar 4.11.5 Perawatan bulanan 

 Jangan sampai melewati perawatan bulanan mesin anda. Berikut langkah-

langkahnya; 

 Lakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap komponen mesin, 

terutama dari bagian yang bergerak dan bergesekan. Jangan lupa berikan 

pelumas jika diperlukan 

 Mengganti cairan coolant 

 Sebelum mengganti cairan coolant, sangat disarankan untuk 

membersihkan sisa kerak coolant yang lama dari dalam tank 

 Membersihkan pompa coolant 

 Memeriksa level oli pelumas gearbox. Jika kurang, tambahkan oli pelumas 

sampai level tercukupi. 

4.11.6 Kerusakan Pada Mesin Bubut 

A. Motor utama (motor pembangkit) 

Terdapat dua kerusakan yang biasanya terjadi pada mesin bubut bagian motor 

utama : 

1. Motor tidak mampu bekerja 
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Terdapat 7 ( tujuh ) kemungkinan penyebab motor pembangkit mesin bubut tidak 

mau bekerja: 

 Motor pembangkit tidak menyala karena tegangan dari sumber tenaga 

yang masuk kemotor pembangkit rendah 

 Rem motor tidak berfungsi dengan baik 

 Coil pada saklar terbakar 

 Jika terjadi sekring pada circuit breaker putus/terbakar. maka ganti sekring 

dengan yang baru dan spesifikasi sama. 

 Arus yang masuk ke motor pembangkit beda phasanya, sehingga harus 

dilakukan pengikuran arus yang masuk satu phasa atau tiga phasa sesuai 

dengan motor pembangkit mesin bubut 

 Kontak-kontak pada switch atau saklar yang tidak sempurna. 

 Tidak terjadi hubungna pada kontak limit switch 

 Motor cepat panas, baik karena perbedaan tegangan ataupun karena 

periksa tegangan listrik yang masuk 

2. Beban motor yang berlebihan 

Biasanya beban yang tidak sesuai kapasitas mesin, dapat menyebabkan 

panas berlebihan. Sehingga harus dilakukan pengaturan ulang bebean agar sesuai 

kapasitas mesin. 

 

B. Kepala tetap 

Kerusakan yang biasanya terjadi di kepala tetap mesin bubut adalah: 

 Putaran poros utama tersendat-sendat dan terlalu panas 

 Suhu terlalu tinggi pada kepala lepas 

 Timbul suara yang bising pada kepala lepas 

 Tidak senter 
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C. Eretan 

Kerusakan yang sering timbul pada eretan mesin bubut adalah : 

 Minyak pelumas yang kotor dapat menyebabkan pompa pada apron sangat 

sulit dioprasikan. Sehingga perlu dilakukan pembersian atau pengantian 

minyak pelumas dan pembersihan pipa-pipa salurannya. 

 Kedudukan toolpost kurang teliti sehingga pemakanan kurang baik. 

 Jika permukaan penyayatan menyilang (facing) tidak rata. Kemungkinan 

di sebabkan tidak tepatnya penyetelan baut-baut pengikat poros utuk 

pemakanan. 

 Terlalu keras gerakan toolpost.Hal ini disebabkan oleh gangguan 

pemasangan pasak. 

 Eretan sangat berat meluncur. Penyelesaianya melongkarkan baut-baut 

mesin. 

 Gangguan pada pinion gear menyebabkan hasil pekerjaan tidak rata. 

Lakukan memperbakan gigi pinion atau menganti gigi pinion yang baru 

 Tidak senternya poros trasportir menyebabkan pemakanan pada benda 

kerja tidak rata pada waktu langkah otomatis atau penyayatan otomatis. 

 Pada saat pemotongan terlalu berat menyilang. Mungkin disebabkan 

terlalu kuatnya pengikat baut untuk pemotongan menyilang. 

D. Kepala lepas 

Jika baut pengikat kurang kuat, kepala lepas dengan meja mesin dan juga 

menyebabkan kepala lepas mudah bergetar atau tidak stabil proses pelaksanan 

pembubutan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatannya 

dalam melakukan  pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan 

produksi serta produktifitas nasional, Dengan menerapkan teknologi pengendalian 

keselamatan dan kesehatan kerja, diharapkan tenaga kerja akan mencapai 

ketahanan fisik, daya kerja,dan tingkat kesehatan yang tinggi. 

5.2  Saran 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disarankan  

hal-hal sebagai berikut :          

1. Memastikan bahwa mesin bubut harus selalu dalam keadaan baik sebelum 

digunakan 

2. Perusahaan harus sealalu memberi pelatihan terhadap karyawan 

bagaimana cara merawat dan memperbaiki mesin bubut dengan baik dan 

benar. 

3. Jika terjadi kerusakan pada mesin bubut pihak perusahaan harus cepat 

tanggap. 
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LAMPIRAN 1. SURAT PERNYATAAN 
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LAMPIRAN 2.  PENILAIAN KERJA PRAKTEK 
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LAMPIRAN 3. SERTIFIKAT 
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