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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Pabrik kelapa sawit (PKS) merupakan pabrik yang berbahan baku tandan 

buah segar (TBS) kelapa sawit yang akan diolah menjadi minyak kelapa sawit 

atau crude palm oil (CPO) dan inti sawit (kernel). Crude palm oil (CPO) 

diperoleh dari daging buah (mesocarp), sedangkan inti sawit (kernel) diperoleh 

dari biji.  

Proses pengolahan kelapa sawit menjadi crude palm oil (CPO) di pabrik 

kelapa sawit terdiri dari rangkaian proses pengolahan mulai dari penerimaan buah 

di mana buah yang masuk ke pabrik dilakukan proses penimbangan berat TBS 

agar didapat perhitungan rendaman yang tepat. Dari stasiun penerimaan buah, 

kemudian diteruskan ke stasiun perebusan untuk melunakkan berondolan TBS 

sehingga mudah lepas dari janjangannya dan untuk menghentikan perkembangan 

asam lemak bebas (ALB).  

Dari stasiun perebusan buah dimasukkan ke stasiun penebahan (thresser) 

untuk memisahkan berondolan dari janjangannya dengan cara mengangkat dan 

membantingnya. Setelah dari stasiun penebahan, kemudian buah menuju stasiun 

pengempaan (pressing press) dilakukan proses pelumatan buah pada digester agar 

daging buah terlepas dari biji dan dilanjutkan dengan pengempaan pada screw 

press untuk memeras daging buah sehingga dihasilkan minyak kasar (crude oil). 

Dari stasiun kempa kemudian dilanjutkan ke stasiun klarifikasi dan dilakukannya 

pemisahan antara minyak, sludge, dan air.  

Dari seluruh proses pengolahan kelapa sawit diperlukan sebuah bak 

penampungan dan pengendapan yang disebut bak fat pit. Bak fat pit diberi steam 

pemanas yang berfungsi untuk memisahkan minyak dan lumpur agar pengutipan 

minyak lebih optimal. Prinsip kerja bak fat pit adalah sebagai tempat 

penampungan dan pengendapan sludge dan air melalui bagian bawah pada sekat 

bak ujung dipasang pipa underflow, secara gravitasi sludge dan air pada bagian 
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bawah akan keluar dan terus dipompakan ke kolam limbah dan minyak akan 

terlihat melayang pada permukaan atas karena memiliki berat jenis yang lebih 

kecil. Setelah minyak terlihat terpisah dari sludge maka dilakukan proses 

pengambilan minyak dengan oil skimmer yang dilakukan secara manual oleh 

operator sehingga memerlukan waktu yang lama dan tidak berjalan secara efektif 

(Yusmartato & Parinduri, 2018).  

Oleh sebab itu, karena selama ini masih menggunakan oil skimmer secara 

manual sehingga diperlukan sistem kontrol untuk oil skimmer agar dapat 

melakukan pengambilan minyak secara otomatis. Sistem kontrol yang akan dibuat 

berjudul Rancang Bangun Prototype Automatic Oil Skimmer Menggunakan 

Sensor Proximity Berbasis Mikrokontroler yaitu suatu alat yang bekerja secara 

otomatis untuk melakukan proses pengambilan minyak dengan mudah dan cepat. 

Sistem automatic oil skimmer menggunakan Arduino Mega 2560 untuk 

memberikan perintah secara otomatis, sensor ultrasonik akan mendeteksi 

ketinggian minyak sehingga linear actuator bekerja mengambil minyak, dan 

sensor proximity akan mendeteksi corong untuk berhentinya linear actuator. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, rumusan masalah 

dari alat automatic oil skimmer ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana merancang alat automatic oil skimmer menggunakan sensor 

proximity berbasis mikrokontroler? 

2. Bagaimana efisiensi kerja alat automatic oil skimmer menggunakan sensor 

proximity berbasis mikrokontroler? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah ini diperlukan untuk membatasi pembahasan materi. 

Adapun batasan masalah dari sistem automatic oil skimmer menggunakan sensor 

proximity berbasis mikrokontroler ini adalah sebagai berikut: 

1. Perancangan alat sistem automatic oil skimmer hanya sebatas prototype 

yang digunakan sebagai media pembelajaran. 
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2. Perancangan dan pembahasan alat ini tidak sampai pada proses 

pengolahan data pada database. 

 

1.4 Tujuan Tugas Akhir 

Tujuan tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk membuat prototype automatic oil skimmer menggunakan sensor 

proximity berbasis mikrokontroler. 

2. Untuk mengetahui efisiensi kerja alat automatic oil skimmer menggunakan 

sensor proximity berbasis mikrokontroler. 

 

1.5 Manfaat Tugas Akhir 

Manfaat dari pembuatan alat ini adalah: 

1. Untuk bahan media pembelajaran untuk memahami lagi efisiensi kerja alat 

sistem kontrol. 

2. Untuk mengimplementasikan perencanaan, pengembangan, dan 

pembuatan prototype alat yang akan dibuat di industri ke depannya. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Bab Pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan tugas akhir, manfaat tugas akhir, dan sistematika 

penulisan. 

2. Bab Tinjauan Pustaka berisi kajian terdahulu, landasan teori, dan 

komponen-komponen yang digunakan. 

3. Bab Metodologi Penelitian berisi tujuan perancangan, blok diagram 

sistem, flowchart, perancangan hardware, perancangan software, dan 

perancangan konseptual sistem. 

4. Bab Hasil Penelitian dan Analisa berisi hasil perancangan alat dan hasil 

pengujian alat. 

5. Bab Penutup berisi kesimpulan dan saran.  
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