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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kelapa Sawit 

Kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq) adalah tanaman perkebunan 

penting penghasil minyak makan, minyak industri, maupun bahan bakar 

nabati (biodiesel) Indonesia adalah penghasil minyak kelapa sawit kedua 

dunia setelah Malaysia. Untuk meningkatkan produksi kelapa sawit 

dilakukan kegiatan perluasan areal pertanaman, rehabilitas kebun yang sudah 

ada dan intensifikasi.  Pelaku usaha tani kelapa sawit di Indonesia terdiri dari 

perusahaan perkebunan besar swasta, Perkebunan Negara, dan perkebunan 

rakyat.  Usaha perkebunan kelapa sawit rakyat umumnya dikelola dengan 

model kemitraan dengan perusahaan besar swasta atau perkebunan Negara 

(inti-plasma). Khusus untuk perkebunan kelapa sawit rakyat, permasalahan 

umum yang dihadapi adalah rendahnya produktivitas dan mutu produksinya.  

Prokduktivitas kebun kelapa sawit rakyat rata-rata 16 ton tandan buah segar 

(TBS) per hektar, sementara potensi produksi bila menggunakan bibit unggul 

sawit bias mencapai 30 ton TBS/hektar /tahun.  Produktivitas  CPO (Crude 

Palm Oil) perkebunan rakyat hanya mencapai rata-rata 2,5 ton 

CPO/hektar/tahun dan 0,33 ton minyak inti sawit (PKO)/hektar/tahun, 

sementara pada perkebunan Negara rata-rata menghasilkan 4,82 ton 

CPO/hektar/tahun dan 0,91 ton PKO/hektar/tahun, dan perkebunan swasta 

rata-rata menghasilkan 3,48 ton CPO/hektar/tahun dan 0,57 ton 

PKO/hektar/tahun (Balai Pengkajian Teknologi,2008). Klasifikasi kelapa 

sawit menurut Mangoensoekarjo dan Semangun (2000), taksonomi tanaman 

kelapa sawit (Elaeis guineesis Jacq) adalah : 

 

Divisi   Spermatophyta 

Kelas   Angiospermae 

Subkelas  Monocotyledoneae 
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Ordo   Palmales 

Family   Palmae 

Subfamily  Cocoidae 

Genus   Elaeis 

Spesies Elaeis guineesis Jack 

Tabel 2.1 : guineesis jacq 

 

Kelapa sawit merupakan tanaman monokotil, yaitu batangnya tidak 

mempunyai kambium dan umumnya tidak bercabang.  Batang kelapa sawit 

berbentuk silinder dengan diameter 20 – 27 cm.  tinggi maksimum yang 

ditanam diperkebunan antara 15 – 18 meter, sedangkan yang dialam dapat 

mencapai 30 meter.  Tanaman kelapa sawit rata-rata menghasilkan buah 20 – 

22 tandan/tahun dan semakin tua produksinya menurun menjadi 12 – 14 

tandan/tahun (Tim penulis PS, 1999).  Bunga dan buahnya berupa tandan 

bercabang banyak.  Buahnya kecil, bila masak barwarna merah kehitaman.  

Buah kelapa sawit terdiri dari dua bagian utama yaitu perikarpium dan biji. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Jenis Buah kelapa Sawit 

 

Banyaknya macam sawit khususnya dura merupakan buah yang punya 

tempurung tipis lalu tidak mempengaruhi kondisi mesin bisa cepat rusak, 

sering terjadi minimnya pemakaian dan kandungan minyak yang di hasilkan 



6 

 

 

per jam bisa mencapai 18%, Pengaruh terjadinya kegagalan dalam pemerasan 

buah dikarenakan biji sawit tidak dipisahkan lebih dulu. 

Menurut Tim penulis penebar Swadaya ( 1999 ), jenis tenera adalah 

persilangan antara induk Dura dan Pisifera. Jenis ini dianggap bibit unggulan 

karena melengkapi kekurangan masing-masing induk dengan sifat cangkang 

buah tipisnamun bunga betinanya tetap fertile. Beberapa jenis tenera  uggul 

persentase daging perbuahnya dapat mencapai 90% dan kandungan minyak 

pertandannya dapat mencapai 28% kelapa sawit memiliki banyak banyak 

jenis  Berdasarkan ketebalan cangkangnya, kelapa sawit dibagi menjadi tiga 

jenis yaitu : Dura, Pisifera, dan Tenera (Anonim, 2007). 

Tanaman kelapa sawit pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh 

pemerintah kolonial Belanda adalah pada tahun 1848.  Tanaman kelapa sawit 

ini baru dikembangkan secara kormersil pada tahun 1911 oleh Andrien Hallet 

seorang Belgia yang telah banyak belajar tentang kelapa sawit di Afrika. 

Perkebunan kelapa sawit pertama kali berlokasi di pantai timur Sumatera 

(Deli) dan Aceh. 

Pohon kelapa sawit yang telah dibudidayakan hingga saat ini adalah 

jeni Dura, Pisifera, dan Tenera.  Kelapa sawit yang banyak dibudidayakan 

oleh pemilik perkebunan adalah varietas Tenera karena daging buahnya 

cukup tebal sedangkan cangkangnya tipis. 

 

2.2 Buah Kelapa Sawit 

Bunga betina setelah dibuahi akan berkembang menjadi buah. Buah 

disebut dengan fructus.  Buah yang terletak disebelah dalam tandan berukuran 

lebih kecil dan bentuknya kurang sempurna dibandingkan dengan yang 

berada diluar tandan.  Pada umumnya tanaman kelapa sawit yang tumbuh 

baik dan subur sudah dapat menghasilkan buah serta siap dipanen pada umur 

sekitar 3,5 tahun jika dihitung mulai dari penanaman biji kecambah di 

pembibitan.  Buah kelapa sawit berukuran kecil antara 12 – 18 gram/butir 

yang duduk pada bulir.  Setiap bulir terdiri dari 10 – 18 butir tergantung pada 

kesempurnaan penyerbukan.  Buah kelapa sawit yang dipanen dalam tandan 

disebut tandan buah sawit.  Lama proses pembentukan buah, dari saat 
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terjadinya peyerbukan sampai matang, dipengaruhi oleh keadaan iklim.  

Selama buah kelapa sawit masih muda, yaitu umur 3 – 4 bulan, buah kelapa 

sawit tersebut masih berwarna ungu. Setelah itu, warna kulit buah ungu secara 

berangsur-angsur menjadi merah kekuning-kuningan.  Pada saat ini terjadi 

pembentukan minyak pada daging buah. Cangkang dan inti merupakan biji 

kelapa sawit. Di dalam biji terdapat embrio yang panjangnya 3 mm dan 

berdiameter 1,2 mm berbentuk silindris. Inti merupakan cadangan makanan 

bagi pertumbuhan embrio. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Buah kelapa sawit 

Secara anatomi, buah kelapa sawit terdiri dari dua bagian utama yaitu : 

a. Perikarpium, terdiri dari :  

1. Epikarpium, Kulit buah yang keras dan licin.  Ketika buah masih 

muda, warnanya hitam atau ungu tua atau hijau.  Semakin tua, 

warnanya berubah menjadi orange merah atau kuning orange. 

2. Mesokarpium, Daging buah yang berserabut dan mengandung 

minyak dengan rendemen paling tinggi (tinggi rendahnya kandungan 

minyak sawit ini tergantung pada umur dan varietas tanaman kelapa 

sawit). 

 

b. Biji, mempunyai bagian : 

1. Endokarpium, Tempurung berwarna hitam dan keras.  Ketika masih 

muda, endokarp memiliki tektur lunak dan berwarna coklat muda.  

Ketika buah sudah tua, endokarp berubah menjadi keras dan berwarna 

hitam.  Ketebalan endokarp tergantung pada jenis buah. 
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2. Endosperm (kernel/daging biji) berwarna putih dan dari bagian ini 

akan didapat minyak inti sawit setelah melalui ekstraksi. 

3. Lembaga atau embrio, merupakan bakal tanaman. 

  

 

 

 

Gambar 2.3 Penampang buah kelapa sawit 

 

Usia tumbuh rata-rata tanaman kelapa sawit  adalah 2,5 Tahun sudah 

mulai berbuah dan buah masak pada saat umur 3 – 5 Tahun. Buah sawit 

berubah warna dari kuning menjadi oranye kemerahan, sebanyak 25% hingga 

75% buah luar mulai membrondol, Dan terdapat 5 hingga 10 brondolan 

piringan. Pada usia 7 – 10 tahun disebut periode matang, karena periode 

tersebut kelapa sawit mulai menghasilkan tandan buah segar (Tbs). 

Embrio buah kelapa sawit akan berkecambah menghasilkan tunas 

(plumula) dan batang akar (radikula). Ada beberapa ciri yang digunakan 

untuk menandai kecambah masuk kategori baik dan layak untuk ditanam 

adalah radikula berwarna kekuningan dan plumula berwarna keputihan. 

Ukuran plumula lebih pendek dari radikula, Tumbunya plumula dan radikula 

lurus berlawanan arah. Panjang maksimum plumula 3 cm sedangkan radikula 

5 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 perkecambahan benih sawit 
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Pengelompokkan kelapa sawit dapat dilakukan berdasarkan tebal 

tipisnya cangkang (Risza, 1994).  Berdasarkan tebal tipisnya cangkang, 

tanaman kelapa sawit dapat dibedakan menjadi 3 varietas yaitu : 

1. Varietas Dura. Kelapa sawit ini memiliki tempurung (cangkang) 

yang sangat tebal, tetapi kandungan minyak dalam buahnya rendah. 

2. Varietas Pisifera. Memiliki tempurung (cangkang) yang sangat tipis 

bahkan hanya berbentuk bayangan cincin, namun kandungan 

minyak dalam buah tinggi. 

3. Varietas Tenera. Merupakan persilangan antara Dura sebagai pohon 

ibu,dengan Pisifera sebagai pohon bapak. Tenera memiliki 

tempurung yang tipis dan kandungan minyak tinggi. 

 

2.3 Benih Kelapa Sawit 

Benih yang baik adalah benih yang akan tumbuh menghasilkan 

tanaman yang bermutu, berproduksi tinggi memiliki sifat sekunder yang baik 

atau unggul, serta telah dilepas oleh pemerintah secara resmi.  Pada UU No. 

12 tahun 1992 sistem Budidaya Tanaman dikatakan bahwa, benih bermutu 

jika varietasnya benar dan murni serta mempunyai mutu genetis, mutu 

fisiologis dan mutu fisik yang tinggi sesuai standar mutu pada kelasnya. 

Bahwa benih kelapa sawit unggul memiliki ciri-ciri, yaitu : 

1. Berasal dari hasil pemulihan serta telah diuji pada berbagai kondisi. 

2. Tersedia sebagai bahan tanaman dalam jumlah yang dibutuhkan. 

3. Umur genjah. 

4. Memiliki produksi dan minyak yang tinggi. 

5. Tahan terhadap hama dan penyakit serta toleran terhadap 

lingkungan. 

6. Respon terhadap perlakuan yang diberikan. 

7. Memiliki umur ekonomis cukup panjang. 

8. Benih diperoleh dari Pusat Sumber Benih yang resmi dan telah 

diakui pemerintah. 
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Benih kelapa sawit termasuk kelompok benih rekalsitran, yaitu benih 

yang tidak tahan disimpan dalam suhu dingin di bawah  C dan akan mati 

apabila kadar airnya dibawah 12,5% (Chin dan Robert, 1980).  Tingkat 

kemasakan buah tidak begitu mempengaruhi perkecambahan benih kelapa 

sawit, karena itu pemanenan dilakukan sebelum buah mulai rontok untuk 

mencegah banyaknya kehilangan buah.  Menurut Khan (1977), after ripening 

merupakan periode setelah benih terlepas dari tanaman induk dimana benih 

tidak dapat berkecambah meskipun kondisi lingkungan optimum untuk 

perkecambahan.  Konservasi benih yang terbaik adalah tiga bulan.  Waktu 

konservasi yang kurang atau lebih dari tiga bulan akan menurunkan daya 

berkecambah.  Penurunan kadar air dapat mengakibatkan pengeringan di 

bagian embrio, sehingga menurunkan viabilitas benih. 

 

2.4 Screw press 

Screw press adalah pengepressan pada suatu berondolan yang terdiri 

dari nut pecah yang minimal dan rendemen yang maksimal. Screw press 

merupakan mesin yang melanjutkan proses pemisahan minyak dari digester 

yang terdiri dari double screw yang membawa massa press keluar dan 

diaplikasikan tekanan lawan yang berasal dari hydraulic double cone. 

Fungsi dari Screw Press adalah untuk memeras berondolan yang telah 

dicincang, dan telah dilumat dan digester untuk mendapatkan minyak kasar. 

Buah – buah yang telah diaduk secara bertahap dengan bantuan pisau – pisau 

pelempar dimasukkan kedalam feedscrew conveyer dan mendorongnya 

masuk kedalam mesin pengempa (twin screw press). Oleh adanya tekanan 

screw yang ditahan oleh cone, massa tersebut diperas sehingga melalui 

lubang – lubang press cage minyak dipisahkan dari serabut biji. Selanjutnya 

minyak menuju stasiun klarifikasi, sedangkan ampas dan biji masuk ke 

stasiun kernel Pembagiann Jenis Screw Press, Terdapat 2 tipe mesin press 

yang digunakan dalam pabrik kelapa sawit, antara lain : 

1. Batch Press 

Dalam batch press bahan yang ditekan menggunakan logam 

plunger, plunger yang baik dipindahkan secara manual dengan 
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menggunakan Motor. Alat yang digunakan dalam penekannya 

adalah press spindle atau tekanan hydraulic untuk memindahkan 

plunger. Tekanan yang lebih tinggi dapat dicapai dengan 

menggunakan sistem hydraulic. 

2. Screw Press 

Alat pengepress seperti ini menggunakan putaran dari double screw 

dan cage press untuk mengekstrasikan minyak keluar dari gumpalan 

fibre atau seratnya yang telah dilumatkan Digester. Pengekstrsian 

minyak ini juga dibantu dengan adanya tekanan kedepan dan 

menyesuaikan dengan pemanfaatan tenaga hydraulic. 

 

  

 

Gambar 2.5 Bagian Mesin Screw Press 

 

Keterangan : 

1. Diesel 

2. Rangka Utama 

3. Gear  

4. Double Screw  

5. Press Cage 
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3. Type Screw Press :  

Ada beberapa bagian dari tipe – tipe screw press yang digunakan pada 

kapasitas pabrik olahan dimana screw secara umum digunakan adalah double 

shaft untuk kapasitas olahan yang lebih tinggi sementara single shaft untuk 

kapasitas olahan produksi rumahan dengan kapasitas yang lebih rendah, 

inilah tipe screw press yang digunakan pada pabrik olahan : 

a. Type Speichim 

b. Type wecker 

c. Type stork 

  

2.5 Bagian Screw Press 

Adapun Komponen utama screw press untuk keberhasilan perancangan 

pada proses produksi rumahan : 

1. Double Screw 

Double screw yang terbuat dari bahanx bajax tuangx, Double Screw 

mempunyai ukuran yang bebrbeda tergantung kapasitas olahan. System kerja 

double screw mempunyai batas waktu tertentu dikarenakan menghindari 

patah pada saat masuk brondolan buah sawit. Apabila screw patah segera 

diganti agar proses kerja bisa dilanjutkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Double screw 
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2. Press silinder 

Press Silinder atau disebut juga press cage yang terbuat dari plat baja 

yang diperkuat dengan tulangan plat mild steel setebal 8 mm. Press silinder 

berbentuk kaca mata yang bagian tengahnya terhubung. Press silinder dapat 

juga disebut saringan, dimana fibre/serabut daging buah sawit tidak terikut ke 

cairan minyak yang telah dipress. Press silinder memiliki lubang yang sangat 

banyak, diameter lubang bervariasi umumnya berdiameter antara 4-6 mm, 

Penahan press silinder sering disebut (kacamata, karena memang seperti kaca 

mata) yang terbuat dari plat baja dengan ketebalan 15 mm ditopang dengan 

sejumlah baut yang mampu menopang tekanan 50-60 bar. jam kerja press 

silinder pada umumnya 4.000 jam. 

 

3. Casing/Body 

Casing/Body screw press terbuat dari plat mild steel dengan tebal 10 

mm berbentuk kotak dengan dilengkapi pintu sebelah kanan, kiri dan atas. 

Dibagian atas ada 2 pintu yaitu 1 pintu untuk melihat kondisi press silinder & 

satu pintu/lubang untuk menghubungkan screw press dengan corong umpan 

dari digester. Bagian belakang digunakan sebagai tempat bearing untuk 

menumpu shaft yang harus ter seal dengan baik sehingga minyak pelumas 

dari gearbox tidak bercampur dengan CPO. Body screw press harus ditumpu 

diatas pondasi yang umumnya terbuat dari U profil 100 mm. ada yang 

melapisi bagian lantai body screw press yang berfungsi untuk menampung 

minyak sawit dengan plat stain less steel. Bagian depan screw press 

dilengkapi body untuk menopang hydraulic double cone dan dihubungkan 

dengan sisten engsel sehingga memudahkan saat perbaikan screw press. 

 

4. Gear Box 

Gear box terdapat dibagian belakang body screw press yang didalam 

nya terdapat primary dan secondary screw yang dihubungkan dengan gear 

agar putaran double screw saling berlawanan arah. permasalahan yang sering 

terjadi di gear box yaitu sering patahnya bearing as akibat over 

pressure/kelebihan tekanan, minyak pelumas kurang bahkan mungkin juga 
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akibat kualitas bearing yang tidak sesuai. Di sisi gearbox umumnya 

dilengkapi dengan selang sight glass untuk melihat level pelumas dari luar 

dan dilengkapi dengan lubang intip dibagian atas untuk melihat kondisi 

bearing. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Gear box 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Gambar luar Gear Box 

 

5. Hidrolik Double Cone 

Hidrolik Double Cone merupakan alat yang ditambahkan ke sistem 

screw press untuk memberikan tekanan lawan terhadap daya dorong double 

screw di fibre kempa,dengan ditekannya ampas kempa oleh hydraulic double 

cone maka minyak akan keluar dari massa pressed melalui press silinder. 

Hydraulic double cone perangkat penting untuk mengendalikan losis minyak 

namun disisi lain bisa membahayakan peralatan jika tekanannya berlebihan. 

sistem pengaturan tekanan sudah otomatis berdasarkan amper meter 
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elektromotor screw press yang diset antara 30-35 amper atau berdasarkan 

tekanan hydraulic di barometer antara 50-60 bar. Permasalahan yang sering 

muncul di hydraulic double cone yaitu : 

1. sering bocornya sambungan selang 

2. tidak disiplinnya pelumasan bantalan luncur batang cone 

3. kebersihan panel dari debu 

4. sulitnya tenaga mekanik yang handal untuk memperbaiki sistem 

otomatis jika rusak. 

 

2.6 Spare part Screw Press : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 Double Screw 

 

 

 

  

 

 

Gambar 2.10 Worm Lengthening Shaft 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11 Pisau Digester 
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2.7 Poros 

Pengerak poros screw press dilakukan dengan electromotor yang 

dipindahkan dengan belt, gigi dan hydroulic. Power dengan putaran sebesar 

19-12 rpm untuk menggerakkan alat screw. Efektifitas tekanan ini tergantung 

pada tekanan tahanan lawan pada adjusting cone. Tekanan pada Hydraulic 

Cone yang sesuai untuk“Single Stage Pressing” diberikan tekanan pada tahap 

awal 40-50 bar dan pada Double Pressing (Gambar 4.10) menggunakan 

tekanan pertama 30-35 bar dan pada pengepressan kedua diberi tekanan 40-

50 bar (65). 

Untuk  menurunkan kadar minyak dalam ampas, tekanan lawan 

dinaikkan dengan mengatur Cone, hal ini akan menyebabkan efek samping 

yaitu ditemukan persentase biji pecah yang tinggi dan dapat mempercepat 

kerusakan screw press, bahkan dapat menyebabkan terbakarnya 

Electromotor. 

Tekanan kerja Cone yang rendah akan menghasilkan ampas dengan 

kadar minyak yang tinggi dengan sedikit jumlah biji pecah sudah berkurang. 

Oleh sebab itu pengoperasian screw press hendaknya dipertimbangkan 

keuntungan dan kerugian yang diakibatkannya. 

Kerusakan Cone yang terjadi di pabrik sering dibiarkan begitu saja 

tanpa diperbaiki, dan operasi alat Press dilakukan dengan pengaturan secara 

manual amper arus masuk pada Panel Board, hal seperti ini harus dihindarkan 

karena sangat bertentangan dengan prinsip kerja alat Continuous Pressing dan 

berakibat kerusakan yang cepat pada Electromotor. 

 

2.8 Baut 

Baut adalah sebuah alat sambung dengan menggunakan besi batang 

bulat dan berulir, salah satu dari sisinya mempunyai bentuk kepala baut ( 

Untuk standar umum berbentuk segi enam) dan ujungnya di pasang mur / 

pengunci untuk mengunci baut tersebut. Untuk pemakaiannya baut digunakan 

untuk membuat sebuah kontruksi dapat tersambung dengan sambungan tetap, 

sambungan bergerak dan sambungan sementara yang dapat kita rubah, 

dibongkar atau dilepas. Untuk bentuk uliran dari batang baut tersebut 
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umumnya berbentuk segi tiga, hal tersebut disesuaikan dengan 

penggunaannya yaitu untuk pengikat. sedangkan untuk ulir yang berbentuk 

segi empat digunakan untuk baut penggerak, contoh pengaplikasiannya yaitu 

Dongkrak atau alat – alat permesinan. 

Baut biasanya digunakan berpasangan dengan mur. Bagian batang baut 

yang berulir dimaksudkan untuk menepatkan dengan celah lubang mur. 

Untuk mengurangi efek gesekan antara kepala baut dengan benda kerja dapat 

ditambahkan ring atau washer di antara kepala baut dan permukaan benda 

kerja. Washer berbentuk spiral dapat digunakan pada baut untuk membantu 

mencegah kekuatan sambungan berkurang yang disebabkan baut mengendor 

akibat getaran. 

Konstruksi baut terdiri atas batang berbentuk silinder yang memiliki 

kepala pada salah satu ujungnya, dan terdapat alur di sepanjang (ataupun 

hanya di bagian ujung) batang silinder tersebut. Baut terbuat dari bahan baja 

lunak, baja paduan, baja tahan karat ataupun kuningan. Dapat pula baut dibuat 

dari bahan logam atau paduan logam lainnya untuk keperluan - keperluan 

khusus. Bentuk kepala baut yang umum digunakan adalah : 

a. Segi enam (hexagon head). Kepala baut berbentuk segi enam 

merupakan bentuk yang paling banyak digunakan. 

b. Segi empat (square head). Baut dengan kepala berbentuk segi empat 

pada umumnya digunakan untuk industri berat dan pekerjaan 

konstruksi. 

 

1. Carriage bolts 

 

 

 

Gambar 2.12 carriage bolts 

Carriage bolts banyak digunakan pada penyambungan komponen jenis 

kayu. Baut ini memiliki kepala berbentuk kubah dan memiliki bentuk empat 

persegi pada bagian lehernya. Bentuk persegi pada bagian leher ini berfungsi 
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untuk mempererat komponen yang disambungkan dengan menekan masuk ke 

dalam kayu sehingga menghasilkan ikatan yang kuat. 

2. Square Head Bolts 

 

 

 

Gambar 2.13 square head bolts 

 

Square head bolts menjadi salah satu jenis baut yang menjadi favorit 

untuk digunakan. Baut dengan kepala berbentuk segi empat ini  pada 

umumnya digunakan untuk pada industri berat dan pekerjaan konstruksi. 

 

3. Flange Bolts 

 

 

 

Gambar 2.14 flange bolts 

 

Flange Bolts adalah jenis baut yang pada bagian bawah kepala bautnya 

terdapat bubungan (flens). Flens ini didesain untuk memberikan kekuatan 

pada baut seperti menggunakan washer. Material dalam baut ini beragam, 

mulai dari besi biasa hingga baja hitam. 

 

4. Hex bolts 

 

 

Gambar 2.15 hex bolts 
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Hex bolts, merupakan baut yang umum digunakan ditemukan pada 

pekerjaan konstruksi maupun perbaikan. Baut ini memiliki ciri umum yaitu 

kepala yang memiliki bentuk segi enam (hexagonal). Hex bolts memiliki sifat 

atau bahan baku tertentu sesuai dengan penerapannya pada sebuah komponen 

yang akan dihubungkan. Bahan baku pembuatan baut ini diantaranya adalah 

stainless steel, carbon steel, dan alloy steel yang dilapisi dengan kadium atau 

seng plating untuk menghindari terjadinya korosi. Aplikasi untuk baut yang 

memiliki bentuk kepala segi enam ini sangat bervariasi, mulai dari eksterior, 

otomotif untuk kelautan; pesisir, dan lingkungan yang bersuhu tinggi. 


