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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Adapun tahapan penelitian dapat dilihat  pada gambar diagram alir penelitian 

berikut ini: 
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Gambar 3.1 Alur Diagram Penelitian 
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3.1 Tahap Perencanaan 

Tahap perencanaan ini dilakukan untuk mempermudah proses pengerjaan penelitian. 

Perencanaan penelitian ini meliputi beberapa tahap, yaitu : 

1. Menentukan Topik Tugas Akhir 

Langkah pertama yang penulis lakukan dalam penyusunan proposal Tugas Akhir ini 

adalah menentukan topik Tugas Akhir. Adapun judul dari Tugas Akhir ini adalah “Analisis 

Keandalan Instrumentasi Boiler Dengan Metode  Failure Mode,Effect And Critically Analysis  

(FMECA) Di PKS PT. Perkebunan Nusantara V(PTPN V) Sei Garo ”. 

2. Menentukan Objek Penelitian 

Objek dari penelitian ini adalah instrumentasi boiler yang merupakan syarat paling 

penting dalam pengoprasian boiler. Apabila instrumentasi tidak dapat berfungsi maka 

boiler  tidak boleh beroprasi. 

3.  Identifikasi Masalah 

Pada tahap ini dilakukan pengamatan terhadap keadaan instrumentasi boiler di 

PTPN V Sei Garo serta melihat permasalahan yang mengakibatkan kegagalan terhadap 

sistem instrumentasi boiler tersebut.  

3.2 Studi Literatur 

Studi literatur dilakukan untuk memberikan landasan teori dalam melakukan 

penelitian. Pada tahap ini dilakukan usaha untuk menggali konsep-konsep maupun teori-

teori yang dapat mendukung usaha penelitian. Studi literatur dalam penelitian ini 

menggunakan buku, skripsi, jurnal, wawancara dan juga internet serta pustaka yang 

lainnya. 

3.3 Pengumpulan Data 

Tahap ini penulis melakukan pengumpulan data yang nantinya digunakan untuk 

menyelesaikan beberapa proses perhitungan untuk menunjang kegiatan penelitian. Data 

yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Data yang dibutuhkan dalam penelitian 

ini yaitu: 

1. Data komponen perangkat sistem instrumentasi boiler. 

2. Data penyebab dan efek kegagalan. 

3. Data waktu beroperasi, kerusakan dan perbaikan. 

4. Data yang dibutuhkan dalam analisa FMECA. 
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3.4 Pengolahan Data 

Pengolahan data dilakukan sesuai dengan worksheet dan tata cara dalam penyelesaian 

menggunakan metode FMECA. Proses pengukuran maupun penentuan data berdasarkan 

worksheet, pada pengolahan data ini dilakukan dengan cara mengungkapkan ide-ide 

dengan pimpinan dan pegawai PKS PTPN V Sei Garo. Hal ini dilakukan karena pihak 

perusahaan yang dipandang lebih memiliki keahlian, pengalaman, dan banyak mengenal 

tentang karateristik dari perangkat yang bersangkutan sehingga akan menjamin adanya 

kepastian tentang keakuratan data yang diperoleh.  

 

3.5 Analisa FMECA 

Metode FMECA digunakan untuk menganalisa tingkat kekritisan suatu system. 

Metode FMECA mempunyai dua sistem analisa yaitu analisa kualitatif  dan kuantitatif . 

penelitian ini menggunakan sistem kualitatif.Berikut langkah-langkah analisa kualitatif 

FMECA  : 

a. Mendefinisikan sistem instrumentasi boiler PKS PTPN V Sei Garo, yang 

meliputi identifikasi komponen,fungsi, kinerja yang diharapkan, pembatasan 

sistem dan definisi kegagalan. 

b.  Mengidentifikasi Potential failure mode, Potential effect of failure, Potential  

cause of failure  

c. Menentukan severity rating (S), yang merupakan seberapa serius dampak atau 

efek dari failure mode . 

d.  Menentukan occurance rating (O), yang merupakan frekuensi terjadinya failure 

mode. 

e. Menghitung  Risk Priority Number (RPN). RPN merupakan hasil perkalian 

bobot Severity dan Occurance. Hasil ini akan dapat menentukan komponen 

kritis. Menghitung RPN mengunakan rumus 2.5( RPN = S x O). 

f. Membuat Worksheet FMECA. 

Tabel dibawah ini adalah tabel Worksheet FMECA. Setiap kolom ini akan diisi 

berdasarkan data yang didapat pada saat pengumpulan data. 

No Component 

boiler 

function Potential 

failure 

mode 

Potential 

effect of 

failure 

Potential  

cause of 

failure 

S O RPN 
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Keterangan:  

a. Component boiler, merupakan bagian-bagian dari alat instrumentasi yang di 

analisa. 

b. function, merupakan kegunaan dari komponen instrumentasi . 

c. Potential failure mode, merupakan jenis-jenis potensi kegagalan . 

d. Potential Effect Of Failure merupakan akibat-akibat yang akan ditimbulkan. 

e. Potential Cause Of Failure merupakan hal-hal yang menyebabkan terjadinya  

f. Severity (S), merupakan tingkat keparahan dari efek kegagalan yang terjadi. 

g. Occurance (O), merupakan frekuensi kegagalan yang terjadi. 

h. RPN, merupakan hasil nilai dari S x O  

 

g. Membuat criticality ranking. 

Pada tahap ini nilai RPN yang didapat dari hasil  perhitungan pada tahap 

analisa FMECA akan di urutkan mulai dari yang tertinggi ke terendah. Tujuan 

pengurutan ini adalah mengetahui komponen atau mode kegagalan mana yang 

sangat menghawatirkan . RPN  yang paling tinggi adalah komponenatau mode 

kegagalan  yang sangat menghawatirkan. Hasil ini dapat dilihat pada worksheet 

FMECA. Dimana RPN paling tinggi akan diletakkan paling atas dan diurutkan 

sampai ke paling rendah. 

  

h. Criticality matrix 

 Criticality matrix merupakan akhir dari analisa FMECA. Komponen yang 

paling atas adalah komponen yang paling kritis dan paling  utama dilakukan 

penanganan. Pada proses ini apabila ditemukan nialai RPN yang sama, akan 

dilakukan peninjauan pada nilai severity. Langkah langkah membuat criticality 

matrix : 

1. Mengurutkan nilai RPN dari yang  tertinggi sampai terendah. 

2. Apabila ditemukan nilai RPN yang sama, akan dilakukan peninjauan pada nilai 

severity. Nilai saverity yang paling tinggi dari nilai rpn yang sama merupakan 

komponen yang kritis.  

3. Membuat tabel yang berisi nama komponen, Potential failure mode,dan nilai 

RPN  
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Tabel criticality matrix 

 

Component boiler Potential failure mode RPN 

   

 

4. Mengisi kolom tabel  tersebut berdasarkan urutan yang telah dibuat 

sebelumnya.  

 

3.6 Penilaian Keandalan 

Penilaian keandalan berfungsi untuk melihat apakah tiap-tiap komponen yang ada 

pada instrumentasi boiler PKS PTPN V Sei Garo masih handal atau tidak. Penilaian yang 

dilakukan berdasarkan rumus-rumus yang digunakan pada penelitian ini. Adapun langkah–

langkahnya adalah: 

a. Cari nilai keandalan masing-masing komponen, dengan cara: 

1. Cari nilai dengan menggunakan rumus 2.2
  

 
 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑔𝑎𝑔𝑎𝑙𝑎𝑛 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖 (𝑗𝑎𝑚)
     

2. Cari nilai  t (waktu beroperasi dari perbaikan sampai kerusakan kembali)dengan 

melihat data yang telah dicari pada saat pengumpuln data. 

3. Cari fungsi keandalan dengan menggunakan rumus 2.1.  

R(t) = e -t 

b. Cari nilai keandalan seluruhnya dengan menggunakan siatem seri-paralel 

 

3.7 Kesimpulan dan Saran 

Tahap ini merupakan pengambilan inti atau makna dari penelitian yang dilakukan serta 

pemberian saran untuk penelitian selanjutnya yang melakukan riset yang berkaitan dengan 

materi ini. 


