
1 
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Untuk menghasilkan tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan luas, 

pengalaman, ketrampilan dan keahlian, serta etos kerja yang tinggi, maka Institut 

Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya mengadakan program berupa kerja 

praktek yang wajib ditempuh oleh mahasiswa. Kerja praktek merupakan mata 

kuliah yang mempunyai bobot 2 satuan kredit semester (SKS) wajib ditempuh 

sebagai syarat kelulusan mahasiswa program S1 program studi sistem komputer. 

Sebagai realisasi tuntutan pemenuhan tenaga kerja yang berkualitas bagi 

industri dan untuk memenuhi syarat wajib kelulusan, maka saya telah memilih 

PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk, pabrik tuban - jawa timur, sebagai tempat 

untuk melaksanakan kerja praktek, karena saya menilai perusahaan tersebut 

sangat tepat dengan bidang yang saya tekuni, ditilik dari adanya keterkaitan 

hubungan antara bidang perusahaan dengan bidang akademis yang saya pelajari 

selama duduk di bangku perkuliahan. 

Seksi Operasi RKC bertugas menjalankan proses penggilingan semen awal 

di Raw Mill, kemudian menjalankan proses pembakaran awal di Pre Heater, lalu 

menjalankan proses pembakaran di Kiln. Selain itu, seksi ini juga menjalankan 

proses penggilingan batu bara sebagai bahan bakar di calciner dan burner Kiln. 

Ditambah lagi dengan menjalankan proses pendinginan terak (klinker) 

menggunakan pendingin udara. 
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Jika Raw Mill tidak beroperasi, gas panas dari Pre heater dan Clinker 

Cooler dialirkan lewat Conditioning Tower yang dilengkapi dengan Water Spray 

untuk menurunkan temperature gas panas. Pada kondisi normal (saat Roller Mill 

beroperasi), suhu gas keluar dari Pre heater dan Clinker Cooler sebesar 330
o
C 

dan 397
o
C. Gas panas yang masuk Electrostatic Precipitator sebesar 90

o
C untuk 

kondisi Roller Mill jalan, dan 150
o
C untuk kondisi Roller Mill down. Selama Raw 

Mill down, debu dari Conditioning Tower dan Electrostatic Precipitator dibawa di 

Dust bin dengan kapasitas 170 ton. Setelah itu dikirim ke Kiln Feed Bin. 

Melihat pentingnya penggunaan Water Spray di Conditioning Tower pada 

Proses Operasi Raw Mill maka diperlukanlah Manual Book tentang Water Spray 

dalam Bahasa Indonesia sehingga Pembaca khususnya karyawan di Pt. Semen 

Indonesia  akan Lebih mudah memahaminya. 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut : Bagaimana cara  OLE for Process Control  (OPC) dalam 

mengintegrasikan berbagai macam Vendor PLC yang berbeda-beda di Pt. Semen 

Indonesia(Persero) Pabrik Tuban. 

1.3. Batasan Masalah 

Agar permasalahan yang dikaji lebih terarah dan mendalam, maka masalah 

yang akan dibahas adalah: Vendor-vendor PLC yang digunakan adalah vendor 

PLC yang digunakan di PT. Semen Indonesia (persero), Pabrik tuban. 
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1.4. Tujuan 

Memperkenalkan aplikasi OPC sebagai aplikasi untuk menjembatani 

komunikasi antara berbagai macam merk PLC dan penggilingan semen awal di 

Raw Mill, kemudian menjalankan proses pembakaran awal di Pre Heater, lalu 

menjalankan proses pembakaran di Kiln. Atau untuk mengenal sistem control 

local pada pengendalian wáter spray raw mill 

 

1.5. Kontribusi 

Beberapa hal yang dapat diperoleh dari kegiatan kerja praktek di PT. 

Semen Indonesia (persero), Pabrik tuban yang diantaranya : 

1. Meningkatkan pengalaman diri mengenai teknologi yang digunakan 

dibidang industri semen. 

2. Memberikan Pengalaman baru tentang dunia industri khususnya di 

bidang Programmable Logic Control (PLC). 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan kerja praktek digunakan untuk menjelaskan 

penulisan laporan per bab. Sistematika penulisan kerja praktek dapat dijelaskan 

pada alinea di bawah ini. 

 

BAB I  : PENDAHULUAN  

Menjelaskan tentang latar belakang masalah, inti dari permasalahan yang 

disebutkan pada perumusan masalah, pembatasan masalah yang menjelaskan 

tentang batasan-batasan dari sistem yang dibuat agar tidak menyimpang dari 
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ketentuan yang ditetapkan. Tujuan dari kerja praktek adalah pembuatan alat 

pengukur panjang yang kemudian dilanjutkan dengan penulisan laporan. 

 

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  

Menjelaskan tentang gambaran umum PT. Semen Indonesia (Persero), Tbk. 

Gambaran umum ini digunakan untuk menjelaskan kepada pembaca tentang 

sejarah, produk yang diproduksi serta mesn industri yang digunakan. 

 

BAB III : LANDASAN TEORI 

Berisikan tentang landasan teori menjelaskan tentang teori-teori penunjang 

ini berisi tentang penjabaran yang akan di jadikan sebagai acuan analisa dan 

pemecahan permasalahan yang dibahas, sehingga memudahkan penulis dalam 

menyelesaikan masalah. 

 

BAB IV  : PEMBAHASAN  

Bagian ini memuat uraian tentang pembahasan laporan selama kerja 

praktek mengenai analisa sistem yang akan dibuat dan bagaimana merancangnya 

sehingga menjadi sebuah sistem. 

 

BAB V    : KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi kesimpulan serta saran sehubungan dengan adanya kemungkinan 

pengembangan sistem pada masa yang akan datang. 

 


