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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1       Latar Belakang 

 Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas perkebunan kelapa sawit 

terbesar didunia. Jumlah dari luas perkebunan ini dari tahun ke tahun selalu mengalami 

peningkatan. Berdasarkan data ststistik direktorat jendral perkebunan tahun 2015 luas 

perkebunan kelapa sawit di Indonesia seluas 11.260.277 ha, ditahun 2016 mencapai 

11.914.499 ha dan di tahun 2017 diperkirakan mencapai 12.306.677 ha (Hendaryati dkk, 

2016). Perkembangan perkebunan kelapa sawit ini juga diikuti dengan banyaknya Pabrik 

Kelapa Sawit (PKS) yang berdiri. 

 PT. Perkebunan Nusantara V PKS Sei Garo merupakan salah satu perusahaan yang 

bergerak dibidang pengolahan Tandan Buah Segar (TBS) menjadi Crude Palm Oil (CPO). 

Karena banyaknya TBS yang akan diolah, menuntut perusahaan ini untuk beroperasi 

selama 24 jam per hari. Dalam pengoperasiannya PT. Perkebunan Nusantara V PKS Sei 

Garo memiliki beberapa unit stasiun yang sangat penting didalam proses pengolahan, salah 

satunya terdapat pada boiler. Boiler merupakan suatu peralatan yang dirancang untuk 

memenuhi kebutuhan listrik di area perusahaan salahsatunya di PT.PJB Unit Pembangkit 

Gresik. Boiler menjadi salah satu unit diantara stasiun yang sering mengalami masalah 

sehingga diperlukan pemeliharaan yang lebih intensif untuk menjaga performansinya agar 

selalu bisa bekerja sesuai dengan yang diinginkan (Kusuma dkk, 2013). 

Menurut Maruli Pardamean dalam bukunya kupas tuntas agribisnis kelapa sawit 

mengatakan bahwa energi listrik PKS berasal dari turbin uap yang dihasilkan dari boiler. 

Dari pernyataan di atas tersebut dapat asumsikan bahwa boiler merupakan sumber utama 

untuk pengadaan supply listrik untuk pengoperasian motor – motor listrik yang digunakan 

di perusahaan kelapa sawit. Di dalam pengoperasiannya, banyak ditemukan permasalahan - 

permasalahan yang  mengakibatkan terjadinya kegagalan pengoperasian boiler. Hal ini 

tentu berdampak buruk pada perusahaan tersebut. Salah satu faktor penyebab terjadinya 

permasalahan tersebut ialah tidak maksimalnya sistem instrumentasi boiler berfungsi. 
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Sistem instrumentasi merupakan elemen utama yang harus diperhatikan didalam 

pengoperasian boiler. Contoh permasalahan yang tejadi akibat tidak maksimalnya sistem 

instrumentasi pada boiler yaitu meledaknya mesin boiler milik PT. Musim Mas. Mesin 

boiler tersebut meledak akibat pasokan air terlambat masuk ke steam drum, sehingga 

kondisi mesin boiler terlalu panas saat sedang dioperasikan (Medan Bisnis, 2015). 

Kemudian juga terjadi di Sidoarjo yaitu, boiler milik PT. Pandaria Makmur juga 

mengalami ledakan. Ledakan tersebut terjadi akibat pasokan air ke ketel uap telat sehingga 

mesin memanas hingga meledak. Dari ledakan tersebut perusahaan mengalami kerugian 

hingga miliaran rupiah (Indonesia Pagi, 2015). 

Menurut data yang diperoleh penulis pada saat melakukan mengumpulan data di 

PKS Sei Garo,ditahun 2016 sistem boiler 1 tidak beroperasi selama delapan bulan, yaitu 

dibulan Januari sampai dengan Agustus. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya 

management teknisi boiler dalam menangani permasalahan yang terjadi di perusahaan 

tersebut. Akibatnya proses perbaikan boiler memakan waktu yang lama. Untuk mengatasi 

hal tersebut, perlu adanya analisa keandalan pada boiler terutama pada sistem 

instrumentasinya. 

Berdasarkan dari informasi yang telah diperoleh, memberikan gambaran secara 

jelas bahwasanya tingkat keamanan dan keselamatan kerja khususnya pada industri yang 

menggunakan boiler masih sangat rawan terhadap kecelakaan. Dengan kegagalan tersebut, 

mesin boiler harus dijaga dan ditingkatkan lagi kinerjanya supaya terhindar dari 

kecelakaan kerja.  Dimana kegagalan yang terjadi pada mesin boiler tersebut akibat dari 

kelalaian para operator boiler tersebut.  

Salah satu parameter yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dari boiler 

adalah dengan melakukan perhitungan keandalan. Perhitungan keandalan perlu dilakukan 

untuk menganalisis seberapa besar peluang terjadinya kegagalan atau kerusakan terhadap 

boiler yang bekerja pada temperatur dan tekanan tinggi yang dapat mengakibatkan 

kegagalan proses produksi. Kerugian yang ditimbulkan dari kegagalan boiler tersebut tidak 

hanya menimbulkan korban pekerja saja tetapi juga berdampak terhadap lingkungan dan 

masyarakat di sekitar. Selain itu proses produksi juga menjadi terganggu dan merugikan 

pihak perusahaan, sehingga perlu dilakukan pengendalian guna mencegah terjadinya 
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kegagalan yang tidak diinginkan serta melindungi aset perusahaan terutama keselamatan 

seluruh karyawan. 

Failure Mode Effect and Criticality Analysis (FMECA) merupakan  suatu 

metodologi analisa keandalan  yang digunakan untuk mengevaluasi kegagalan yang terjadi 

dalam sebuah sistem, desain, atau pelayanan dengan mengidentifikasi sistem yang 

berpotensial buruk (kegagalan) dan tingkat kekritisan kegagalan. Metode ini dapat 

diterapkan di PKS PTPN V Sei Garo terutama pada sistem  boiler. Pemilihan metode 

FMECA tertuju pada permasalahan terjadi kegagalan pada boiler 1 selama delapan bulan, 

mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan memberi keuntungan bagi perusahaan. Metode 

FMECA memiliki kelebihan yaitu dapat melakukan pemeliharaan dan penanganan secara 

cepat dan tepat. 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fadli (2017) yang brjudul “Analisis 

Keandalan Boiler Dengan Metode Fault Tree Analysis (FTA) dan Metode Failure Mode 

and Effect Analysis (FMEA) di PKS Sei Pagar”. Pada penelitian ini dilakukan analisa 

keandalan sistem instrumentasi boiler dan penerapan jadwal perawatan bagi komponen 

yang mengalami kegagalan terutama komponen yang kritis untuk memperkecil waktu 

down time. Hasil analisa dari kedua boiler yaitu pada boiler No. 1 nilai keandalan sebesar 

99,78 % dan pada boiler No 2 sebesar 99,96 %. Dari analisa nilai MTBF dapat diketahui 

bahwa waktu operasi semua komponen yang dapat menyebabkan kerusakan yang paling 

sering terjadi pada boiler No. 1 terdapat pada komponen electric pump dengan nilai MTBF 

sebesar 454,73 dengan 7 kali mengalami kegagalan, maka jadwal perawatanya setiap 19 

hari kerja kerja, sedangkan pada boiler No. 2 terdapat pada komponen electric pump 

dengan nilai MTBF sebesar 216 dengan 14 kali mengalami kegagalan, maka jadwal 

perawatanya setiap 9 hari kerja kerja. 

Penelitian yang dilakukan oleh Saraswati,dkk (2014) yang berjudul “Evaluasi 

Kegagalan Transformer Dengan Metode Failure Mode Effect and Criticality Analysis 

(FMECA)”. Pada penelitian ini membahas tentang analisis dari sumber resiko dan 

probabilitas kegagalan transformer dengan metode Failure Mode Effect and Critically 

Analysis (FMECA). Terdapat 92 transformer yang dipakai untuk mengilustrasikan metode 

FMECA. Berdasarkan investigasi, terdapat tiga komponen yang berpotensi mengalami 
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kegagalan: lilitan, OLTC, dan bushing. Dalam hal ini, lilitan memiliki probabilitas 

kegagalan paling tinggi. Tingkat kehandalan dan kejadian dibagi dalam 10 level, dimana 

deteksi kegagalan dibagi ke dalam 5 level. Hasilnya, tingkat kritis untuk lilitan tinggi, 

sementara On-Load-Tap-Changer (OLTC) dan bushing dalam posisi medium. Strategi 

perawatan untuk lilitan harus segera diprioritaskan. Selanjutnya, perawatan OLTC dan 

bushing menjadi prioritas berikutnya . 

Berdasarkan permasalahan dari latar belakang dan penelitian sebelumnya yang telah di 

uraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk menganalisa keandalan 

dan instrumentasi boiler yang ada di PTPN V PKS Sei Garo menggunakan metode Failure 

Mode, Effect and Critically Analysis (FMECA). Oleh karena itu judul yang diangkat 

adalah “ANALISIS KEANDALAN INSTRUMENTASI BOILER DENGAN 

METODE FAILURE MODE,EFFECT AND CRITICALLY ANALYSIS  (FMECA) DI 

PKS SEI GARO”. 

 

1.2       Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka permasalahan yang ingin 

diselesaikan melalui penelitian Tugas Akhir ini adalah bagaimana mengurangi dan 

mengatasi agar permasalahan yang terjadi di tahun 2016 di boiler PKS PTPN V Sei Garo  

tidak terulang kembali.  

  

1.3       Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang dikemukankan di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah  analisa keandalan instrumentasi boiler di PKS PTPN V Sei Garo menggunakan 

metode FMECA untuk: 

1. Menegetahui tingkat kekritisan pada masing-masing instrumentasi boiler. 

2. Menentukan nilai keandalan pada sistem instrumentasi boiler. 

3. Mengetahui dampak yang terjadi apabila instrumentasi boiler mengalami kegagalan. 

 

Dimana hasil analisa keandalan dipergunakan sebagai bahan evaluasi perusahaan untuk 

mengurangi,mengatasi kegagalan instrumentasi boiler dan merawat instrumentasi boiler. 
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1.4       Batasan Masalah 

Agar penelitian ini terarah dan tujuan yang diharapkan dapat tercapai, maka penulis 

menetapkan batasan-batasan terhadap masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis 

memfokuskan penelitian ini pada: 

1. Menganalisa instrumentasi boiler di PKS PTPN V Sei Garo. 

2. Data kerusakan yang diamati dan dianalisis adalah data tahun 2013-2017. 

3. Penyebab kegagalan instrumentasi boiler hanya ditinjau dari aspek umur komponen, 

dan metode yang digunakan pada proses beroperasinya boiler.  

 

1.5       Manfaat penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan  manfaat bagi semua pihak 

yang terkait. Adapun manfaat yang diharapkan yaitu: 

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan bagi perusahaan 

untuk mengambil kebijakan dalam upaya mengevaluasi tentang keandalan komponen 

instrumentasi pada boiler sehingga dapat melakukan perawatan dengan baik, dan dapat 

menekan jatuhnya korban akibat kegagalan boiler. 

2. Dapat meningkatkan efektifitas serta optimalisasi kinerja dari pemakaian mesin boiler 

yang telah ada. 

3. Bagi penulis dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman mengenai tentang 

keandalan pada peralatan industri dengan menerapkan metode Failure Mode,Effect and 

Criticality Analysis (FMECA) dalam permasalahan yang terjadi dalam industri 

produksi kalapa sawit khususnya pada boiler di PKS Sei Garo. 


