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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era modern saat ini, listrik menjadi suatu hal mendasar yang sangat

dibutuhkan oleh semua lapisan masyarakat, digunakan untuk kebutuhan sehari hari serta

dapat mendorong kualitas hidup dan membantu perekonomian masyarakat. Dalam hal ini

konsumsi akan energi listrik terus bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah

penduduk serta meningkatnya teknologi guna menunjang kegiatan dan aktifitas sehari hari.

Oleh sebab itu, dibutuhkan pembangkit listrik yang dapat melayani setiap aktifitas manusia

yang membutuhkan pasokan listrik tersebut.

Salah satu pembangkit listrik yang ada di kota Pekanbaru yaitu Pembangkit Listrik

Tenaga Gas atau Diesel (PLTG/D) yang menghasilkan total daya sebesar 57,8 MW . Pada

pembangkit ini terdapat beberapa komponen, salah satunya yaitu Hydraulic Ratchet. Pada

kejadian di lapangan, komponen Hydraulic Ratchet sering terjadi kerusakan. Dimana alat

ini akan diperbaiki ketika telah terjadi kerusakan, tanpa adanya metode yang digunakan

untuk menganalisa kerusakan alat tersebut. Pada dasarnya keandalan suatu alat sangat

penting untuk mengetahui tingkat keandalannya, hal ini dilakukan agar tidak terjadinya

kegagalan yang berimbas pada hasil produksi serta mengakibatkan kerugian dan

perusahaan dapat menditeksi secara dini kerusakan yang akan terjadi.

Pada Pembangkit Listrik Tenaga Gas atau Diesel (PLTG/D) terdapat 29 kali terjadi

kerusakan yang terdapat pada Hydraulic Ratchet selama 3 tahun masa operasi. Jumlah

kerusakan ini harus terus dikurangi guna memperbaiki kualitas keandalan agar setiap

tahunnya tidak terjadi kerusakan yang sama. Jika kerusakan di tahun mendatang sama

banyaknya atau bahkan lebih banyak maka akan berdampak pada biaya yang di keluarkan

oleh perusahaan untuk perbaikan akan semakin besar, serta tingkat keandalan komponen

semakin menurun yang mengakibatkan produksi listrik menjadi terhambat.

Fitriyana Rama dkk (2016), melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Resiko

Kerusakan Peralatan Dengan Menggunakan Metode FMEA Untuk Meningkatkan Kinerja

Pemeliharaan Prediktif Pada Pembangkit Listrik”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
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mengetahui resiko yang timbul dan dampak yang berpengaruh terhadap kinerja operasional

pembangkit listrik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Failure Mode and

Effect Analysis. Metode ini berguna untuk mendapatkan mode-mode kegagalan dan

dampak dari kegagalan tersebut. Dari hasil penelitiannya didapatkan nilai RPN tertinggi

pada PLTU yaitu transformer dengan nilai 480. Dampak gangguan yang dapat terjadi yaitu

tidak berfungsinya PLTU untuk memproduksi energi listrik.

Firdaus Himma dkk (2015), melakukan penelitian yang berjudul “ Failure Mode

and Effect Analysis (FMEA) Sebagai Tindakan Pencegahan Pada Kegagalan Pengujian”.

Tujuan dari penelitian ini diharapkan dengan dibangunnya pola analisis resiko dalam

klausul ini dapat menjadi acuan analisis resiko pada keseluruhan klausul dan metode

pengujian yang lain. Metode yang digunakan dalam penalitian ini adalah Failure Mode

and Effect Analysis. Metode ini berguna untuk memperkecil resiko terjadinya kegagalan

pengujian atau diperolehnya data yang tidak valid dengan cara mempersiapkan sistem uji

dengan baik dan memberikan perhatian lebih besar pada hal-hal yang dapat berpotensi

menyebabkan kegagalan pengujian. Dari hasil penelitian yang didapatkan, Nilai RPN

tertinggi yaitu 85 (pada mode kegagalan suhu terukur tidak tepat pada komponen

termokopel). Kemudian secara berturut-turut nilai RPN tertinggi 75 (mode suhu tidak

terukur pada termokopel), 69 (mode pendingin tidak bekerja pada walk-in chamber), 63

(mode tegangan tidak keluar pada power source), dan 57 (mode resistansi tidak terukur

pada RCL meter).

Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) adalah suatu prosedur terstruktur untuk

mengidentifikasi dan mencegah sebanyak mungkin mode kegagalan. Suatu mode

kegagalan adalah apa saja yang termasuk dalam kecacatan, kondisi diluar spesifikasi yang

ditetapkan, atau perubahan dalam produk yang menyebabkan terganggunya fungsi dari

produk “ (Gaspers, 2002). Sedangkan Menurut John Moubray, definisi dari Failure Mode

and Effect Analysis (FMEA) adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi

bentuk kegagalan yang mungkin menyebabkan setiap kegagalan fungsi dan untuk

memastikan pengaruh kegagalan berhubungan dengan setiap bentuk kegagalan. Jadi, Mode

kegagalan dan Analisis Efek (FMEA) adalah sebuah teknik analisis yang menggabungkan

teknologi dan pengalaman dalam mengidentifikasi modus kegagalan dari produk atau

proses dan perencanaan agar dapat diambil suatu tindakan. Dengan kata lain, FMEA dapat

dijelaskan sebagai kelompok kegiatan yang ditujukan untuk mengenali dan mengevaluasi
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potensi kegagalan produk atau proses dan dampaknya. Mengidentifikasi tindakan yang

dapat menghilangkan atau mengurangi potensi kegagalan.

Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari PT. PLN PLTG/D Teluk Lembu

Pekanbaru, bahwa masih adanya kegagalan yang terjadi. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu

metoda yang cocok untuk digunakan pada instrumentasi Hydraulic Ratchet yang akan

berguna untuk mengurangi kegagalan. Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka akan

berimbas pada pergerakan putaran turbin. Bila hal itu terjadi secara terus menerus maka

akan sangat besar dampak yang dirasakan dan dapat merugikan masyarakat serta pihak PT.

PLN itu sendiri.

Kegagalan suatu sistem instrumentasi pastinya ingin selalu di tekan agar suatu

sistem dapat bekerja dengan optimal. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan

penelitian Tugas Akhir dengan judul “Analisa Kegagalan Instrumentasi Pada Hidraulic

Ratchet Menggunakan Metode Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) Di Pembangkit

Listrik Tenaga Gas/Diesel (PLTG/D) Teluk Lembu Pekanbaru”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka permasalahan yang ingin

diselesaikan melalui penelitian Tugas Akhir ini adalah bagaimana menyelesaikan

persoalan kerusakan yang sering terjadi pada Hydraulic Ratchet dengan metode FMEA?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian

yang dilakukan yaitu :

1. Mengidentifikasi jenis kegagalan yang terjadi pada Hydraulic Ratchet dengan

menggunakan metode FMEA

2. Menghitung nilai keandalan pada sistem instrumentasi Hydraulic Ratchet

3. Mengetahui dampak yang terjadi apabila komponen Hydraulic Ratchet mengalami

kegagalan

4. Memberikan usulan perbaikan berupa interval waktu perawatan/penggantian

komponen
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1.4 Batasan Masalah

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

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

memfokuskan penelitian pada :

1. Data kerusakan yang diamati dan dianalisa adalah data dari tahun 2014 sampai

tahun 2016

2. Penyebab kegagalan Hydraulic Ratchet di tinjau dari aspek manusia, mesin, umur

komponen dan metode yang digunakan dalam pengoperasian Hydraulic Ratchet.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan didapatkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi pihak Universitas, penelitian ini berguna sebagai sarana pengembangan dalam

melakukan penelitian lanjutan serta menambah wawasan selama masa perkuliahan.

2. Bagi pihak PLN, penelitian ini dapat mengetahui setiap kejadian atau kombinasi

kejadian dari faktor yang paling berpengaruh terhadap kinerja alat.

3. Serta dapat mengetahui prioritas tindakan perbaikan yang harus dilakukan terhadap

kerusakan komponen yang jadi.


