
II-1 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terkait 

Referensi dari penelitian dapat dilihat dari beberapa jurnal pendukung berikut ini. 

Setiawan Iwan (2004), melekukan penelitian yang berjudul “FMEA Sebagai Alat Analisa 

Risiko Moda Kegagalan Pada Magnetic Force Welding Mahine ME-27.1”. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk melakukan pemeliharaan agar terhindar dari kerusakan dengan 

mengeliminasi penyebab kerusakan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Failure Mode and Effect Analysis. Metode ini berguna mendapatkan mode-mode 

kegagalan dan dampak dari kegagalan tersebuut. Dari hasil penelitian yang didapatkan, 

Risk Priority Number (RPN) diperoleh antara 2 sampai dengan 6, yaitu risiko rendah. 

Dapat disimpulkan bahwa dalam skala risk ranking rating, risiko ≤ 10 adalah risiko 

kegagalan rendah, dan ini menyatakan bahwa Magnetic Force Welding Machine ME-27.1 

cukup handal sebagai alat proses  perakitan pin elemen bakar nuklir dalam proses pabrikasi 

elemen bakar nuklir 

Suwando Heri (2016), melakukan penelitian yang berjudul “Analisa Kerusakan 

Pada Forklift Elektrik Nichiyu FB20-75C Dengan Metode FMEA”. Tujuan dari penelitian 

ini, yaitu untuk menjaga performa dari forklift elektrik dengan menganalisa penyebab 

kegagalan yang sering terjadi serta efek yang ditimbulkan oleh kegagalan tersebut serta 

menentukan langkah-langkah untuk mencegah tingkat kerusakan atau kemungkinan rusak 

dimulai dengan prioritas tinggi sampai prioritas rendah sehingga mengurangi kerugian-

kerugian dan bahaya yang terjadi. Metode yang digunakan adalah Failure Mode and Effect 

Analysis (FMEA). Dari hasil penelitian yang didapatkan, terdapat 17 kegagalan yang 

ditemukan maka dapat dianalisa nilai severity, occurance, detection dan RPN dari setiap 

potensi kerusakan tersebut. Dari hasil analisa tersebut didapat bahwa kerusakan MPU, 

charger dan bearing sensor memiliki nilai Rpn tertinggi yaitu 80, sehingga menjadi 

prioritas dalam tindakan perbaikan dengan cara melakukan aksi terhadap mode kegagalan 

tersebut berdasarkan kontrol detection sehingga dapat mengurangi kerugian dan bahaya 

yang akan terjadi  
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Sunari (2014), melekukan penelitian yang berjudul “Analisa RPN Terhadap 

Keandalan Peralatan Pengamanan Jaringan Distribusi Dengan Metode FMEA PLN Cabang 

Pekanbaru Rayon Panam”. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui seberapa besar 

tingkat resiko peralatan gagal yang diketahui dari nilai Risk Potential Number (RPN), pada 

Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) dan Saluran Udara Tegangan Menengah 

(SUTM) di PT. PLN Cabang Pekanbaru Rayon Panam yang mempengaruhi keandalan 

sistem distribusi listrik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Failure Mode 

and Effect Analysis. Metode ini berguna untuk melakukan evaluasi terhadap  keandalan 

pada peralatan pengaman agar dapat diminimalisir. Dari hasil penelitian yang didapatkan, 

Banyaknya jumlah kegagalan peralatan pengaman tidak berbanding lurus dengan jumlah 

pelanggan  yang padam. Nilai RPN tertinggi yaitu pada kerusakan peralatan pengaman cut 

out yaitu sebesar 162 , kemudian Magnetic Circuit Break (MCB)  pembatas rusak sebesar 

112 . 

Rahmadhani Nadia (2011), “Analisa Penyebab Kegagalan Produk Woven Bag 

Dengan Menggunakan Metode Failure Mode And Effect Analysis (FMEA)”. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk melakukan pengendalian kualitas yang dilakukan oleh 

perusahaan yang masih belum maksimal. Hal ini dapat dilihat melalui angka persentase 

kegagalan yang terjadi selama bulan Juli sampai September 2010. Secara berurutan, 

persentase tersebut adalah 2,80%, 2,79%, dan 2,94%. Angka ini dinilai sebagai kegagalan 

yang cukup besar, karena angka persentase maksimum kegagalan yang ditetapkan oleh 

perusahaan adalah sebesar 2%. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Failure 

Mode and Effect Analysis. Metode ini berguna untuk mengdidentifikasi dan menganalisa 

kegagalan yang terjadi. Hal ini dilakukan dengan cara menentukan dan mengalikan tingkat 

keparahan, kejadian, dan deteksi, sehingga diperoleh Risk Priority Number (RPN). Shuttle 

rusak merupakan moda kegagalan dengan RPN terbesar yang terjadi pada PT Indomaju 

Textindo Kudus. RPN dari moda keagalan ini adalah sebesar 196. Moda kegagalan ini 

terjadi pada proses penganyaman di mesin circular loom. 

Munawir (2014), melakukan penelitian yang berjudul “Analisa Penyebab 

Kerusakan Mesin Sizing Baba Sayngyo Kikai dengan metode FMEA dan LTA Studi 

Kasus di PT. Primatexo Indonesia”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

penyebab kerusakan mesin dan usulan perbaikan terhadap kerusakan pada mesin Sizing 

Baba Sayngyo Kikai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode Failure 



II-3 
 

Mode and Effect Analysis. Metode ini digunakan untuk mengetahui penyebab mesin 

mengalami kerusakan atau kegagalan yang dapat mempengaruhi kinerja mesin itu sendiri. 

Dari hasil penelitian yang didapatkan nilai Risk Priority Number (RPN) untuk nilai 

terbesar adalah Size Box sebesar 377, Deviding Rod sebesar 168, Press Roll sebesar 119, 

PIV sebesar 110, Cavity Box sebesar 91, Cilinder Drayer sebesar 81, Main Motor sebesar 

80, Take Up sebesar 74, Beam Stand sebesar 50, Side Shaft sebesar 39, Coupling sebesar 

31, Spindle sebesar 29, Sisir Expansion sebesar 20 dan yang terkecil Rotary Joint sebesar 

15. 

2.2 Dasar Teori 

2.2.1 Pembangkit Listrik Tenaga Gas / Diesel (PLTG/D) 

 Pembangkit listrik yang di kelola PT. PLN PLTG/D Teluk Lembu Pekanbaru 

merupakan pembangkit listrik yang menggunakan gas bumi sebagai penggerak utama 

suatu turbin. Kapasitas yang dihasilkan oleh PLTG/D Teluk Lembu Pekanbaru sebesar 

21,6 MW dan mampu menghasilkan daya sebesar 16 MW. Proses kerja Pembangkit Listrik 

Tenaga Gas / Diesel (PLTG/D) dimulai dari udara bebas yang masuk melalui kompresor 

lalu di kompresikan kedalam ruang bakar, sehingga suhu dan tekanannya naik. Secara 

bersamaan bahan bakar juga dimasukkan ke ruang bakar. Apabila menggunakan bahan 

bakar gas (BBG), maka dapat langsung dilakukan pengkabutan atau spray dengan udara 

untuk dibakar. Dari proses pembakaran tersebut menghasilkan gas yang bertekanan tinggi, 

gas tersebutlah yang nantinya digunakan untuk menggerakaan turbin. Jika menggunakan 

bahan bakar minyak (BBM), maka BBM juga harus melalui proses pengkabutan atau spray 

antara udara dan bahan bakar, dengan proses pengapian maka terjadilah pembakaran. 

Teknik pencampuran bahan bakar dengan udara dalam ruang bakar sangat mempengaruhi 

efisiensi pembakaran. Turbin tersebut tidak dapat berputar jika tidak di bantu 

menggunakan Hydraulic Ratchet. Hydraulic Ratchet akan membantu start awal dari turbin, 

setelah turbin sedikit berputar maka barulah gas yang memiliki tekanan tinggi tersebut 

dapat membuat turbin berputar dengan baik, yang nantinya dapat menghasilkan energi 

listrik (Sumber: PT PLN 2017). 
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2.2.2 Komponen-Komponen Pembangkit Listrik Tenaga Gas /Diesel (PLTG/D) 

 Berdasasrkan proses kerja yang telah dijelaskan, bahwasanya  Pembangkit Listrik 

Tenaga Gas /Diesel (PLTG/D) merupakan pembangkit listrik yang memiliki proses kerja 

sederhana. Ada beberapa komponen utama dari Pembangkit Listrik Tenaga Gas /Diesel 

(PLTG/D) yaitu : 

1. Kompresor  

Merupakan peralatan yang digunakan untuk mengkompresikan udara dengan 

jumlah yang besar untuk proses pembakaran, pendinginan dan lain lain. Jenis kompresor 

yang digunakan adalah kompresor aksial dengan 17 tingkat yang seporos dengan turbin. 

Sebelum udara luar masuk kedalam kompresor, udara harus melalui Air Filter yang 

berfungsi uantuk menyaring udara dari kotoran dan partikel yang dapat menganggu proses. 

Ada beberapa penyaringan, untuk penyaringan awal digunakan Screeen Filter yang 

berfungsi untuk menyaring kotoran atau partikel yang besar, lalu Guard Filter yang 

berrfungsi untuk menyaring udara dari partikel-partikel besar sebelum masuk ke Air Filter 

Secoundary yang merupakan filter kedua. Filter Secoundary sendiri berguna sebagai 

penyaring udara dari partakel kecil dan kemudian masuk ke FOD Screeen yang berfungsi 

sebagai saringan akhir udara. Kompresor terdiri dari dua bagian yaitu, Low Presure 

Compressor yang merupakan sudu kompresor untuk tekanan rendah dan High Presure 

Compressor merupakan sudu kompresor tekanan tinggi. Selain itu untuk mengatur jumlah 

udara masuk melalui kompressor digunakan ariable Inlet Guide Vanes (VIGV) dan 

Variable Stator Vanes (VSV) sebagai pengatur aliran udara yang digunakan untuk 

pembakaran.  

Gambar 2.1 Kompresor 

(Sumber: Alif Prasetyo 2015) 
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2. Ruang Bakar  

Merupakan komponen utama dalam pembangkit Listrik Tenaga Gas/Diesel 

(PLTG/D), dimana ruang bakar ini terjadi proses pembakaran bahan bakar baik gas 

maupun solar untuk mendapatkan gas bertekanan tinggi yang akan menngerakkan turbin. 

Berdasarkan konstruksinya, ruang bakar ini terdiri dari 10 buah ruang bakar yang tersusun 

di sekeliling kompresor. Ruang bakar terdiri dari dua bagian, bagian luar disebut ruang 

pembakaran (Combustion Casing) dan di dalam tabung kedua disebut Combustion Linier. 

Antara raung bakar satu dengan yang lainnya dipasang tabung lintasan api (Cross Fire 

Tube). Bahan bakar yang masuk kedalam ruang bakar, terlebih dahulu dikabutkan oleh 

Nozzele yang berjumlah 10 buah. Untuk penyaluran bahan bakar digunakan Fuel Oil 

System, ini berguna untuk bahan bakar jenis solar. Sedangkan untuk penyaluran bahan 

bakar gas menggunakan Fuel Gas System. Bahan bakar yang telah dikabutkan tadi 

dicampur dengan udara yang dimampatkan dari kompresor melalui Automizing Air System 

yang berfungsi untuk memasukkan udara ke ruang bakar, setelah itu dibantu dengan proses 

pengapian maka terjadilah pembakaran. Hasil dari pembakaran tersebut akan menghasilkan 

gas bertekanan tinggi yang digunakan untuk memutar turbin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Ruang Bakar 

(Sumber : Alif Prasetyo 2015) 
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3.  Turbin Gas 

 Merupakan suatu turbin yang menggunakan gas sebagai fluida nya. Turbin gas 

mengkonversikan gas panas bertekanan tinggi dari hasil pembakaran menjadi energi 

mekanik yang digunakan untuk memutar generator. Susunan turbin gas terdiri dari sudu 

atur, yang berfungsi mengatur gas masuk ke sudu turbin hasil pembakaran. Sedangkan 

Sudu gerak terletak pada bagian yang bergerak, berguna untuk memanfaatkan gas buang 

dari hasil pembakaran menjadi energi pada gerak turbin. Sedangkan sudu tetap adalah sudu 

yang terletak pada bagian dinding turbin yang berfungsi untuk mengarahkan perputaran 

gas agar pergerakan turbin dapat dimanfaatkan seluruhnya oleh turbin. Sisa dari hasil 

pembakaran yang telah digunakan untuk menggerakkan turbin dialirkan melalui saluran 

buang (Exhaust). Pada Exhaust temperatur udara perlu dikontrol dulu sebelum di buang ke 

udara bebas. 

Gambar 2.3 Turbin Gas 

(Sumber : Alif Prasetyo 2015) 

4. Generator 

 Merupakan suatu piranti (device) yang dapat merubah energi mekanik menjadi 

energi listrik. Generator akan menghasilkan energi listrik apabila terjadi perputaran, salah 

satu penggerak generator adalah turbin gas. Pada generator ini berlaku hukum faraday 

tentang induksi elektromagnetik, dimana konduktor memotong medan magnet. Maka pada 

kinduktor tersebut mengalir arus listrik Elektro Magnet Force (E.M.F). jadi, arus listrik 

adalah gerakan elektron bebas yang ada pada penghantar karena pengaruh medan magnet. 
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Kekuatan menggerakkan elektron sebagai akibat perbedaan potensial dan adanya hambatan 

sehingga berlaku hukum Ohm. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Generator 

(Sumber : Alif Prasetyo 2015) 

2.2.3 Prinsip Operasi Kerja Pembangkit Listrik Tenaga Gas / Diesel (PLTG/D) 

  Terbin gas yang terdapat pada Pembangkit Listrik Tenaga Gas /Diesel (PLTG/D) 

berfungsi untuk mengubah energi yang terkandung di dalam bahan bakar menjadi mekanis. 

Fluida yang bekerja untuk memutar turbin gas adalah gas panas yang diperoleh dari proses 

pembakaran : 

Proses pembakaran memerlukan tiga unsur utama, yaitu : 

1. Bahan Bakar 

2. Udara 

3. Panas 

Dari proses pembakaran ini bahan bakar disuplai oleh pompa bahan bakar (Fuel Oil 

Pump) apabila menggunakan bahan bakar minyak, sedangkan jika menggunakan bahan 

bakar gas disuplai oleh kompresor gas. Pada umumnya kompresor gas disediakan oleh 

pemasok gas tersebut. Udara untuk proses pembakaran diperoleh dari kompresor utama, 

sedangkan panas untuk awal pembakaran dihasilkan oleh busi (Ignitor). Proses 

pembakaran dilaksanakan di dalam ruang bakar (Combustion Chamber). Energi mekanis 

yang dihasilkan oleh turbin gas digunakan untuk mengatur generator listrik, sehingga 

memperoleh listrik. Tentu saja untuk dapat berjalannya operasi Pembangkit Listrik Tenaga 
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Gas / Diesel (PLTG/D) dengan baik, perlu di lengkapi dengan alat-alat pendukung seperti 

control, instrumentasi, proteksi dan sebagainya. 

 

Gambar 2.5 Blok Diagram Pembangkit Listrik Tenaga Gas / Diesel (PLTG/D) 

(Sumber : Pramudya 2013) 

   

  Secara garis besar, urutan kerja dari proses pengoperasian Pembangkit Listrik 

Tenaga Gas/Diesel (PLTG/D) tersebut sebagai berikut : 

1. Starting  

 Proses ini bertujuan untuk memutar turbin, pada awalnya menggunakan mesin diesel 

sampai putaran poros turbin mencapai putaran 1300 rpm, setelah turbin mencapai 

putaran tersebut maka secara otomatis diesel dilepas dan akan berhenti. 

2. Kompresi 

 Cara kerja pada proses ini dengan menghisap udara luar melalui Air Inlet oleh 

kompresor dan masuk ke ruang bakar dengan cara dikabutkan bersama bahan bakar 

lewat Nozzle secara terus menerus dengan kecepatan tinggi. 

3. Transformasi energi mekanik ke energi listrik  

 Udara dan bahan bakar dikabutkan didalam rang bakar dan diberi pengapian (Ignition) 

oleh busi (Spark Plug) pada saat permulaan pembakaran. Pembakaran seterusnya 

terjadi secara terus menerus dan hasil pembakarannya berupa gas bertemperatur dan 

bertekanan tinggi dialirkan kedalam cakram melalui sudu-sudu yang kemudian diubah 

menjadi tenaga mekanis pada putaran porosnya. 

4. Tranformasi energi mekanik ke energi listrik 
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Poros turbin berputar hingga 5.100 rpm yang sekaligus memutar poros generator , 

sehingga menghasilkan tenaga listrik. Putaran turbin 5.100 rpm diturunkan oleh Load 

Gear menjadi 300 rpm dan kecepatan putaran turbin ini digunakan untuk memutar 

generator. Udara luar yang dihisap masuk ke kompresor kemudian dimanfaatkan 

hingga pada sisi keluarannya yang menghasilkan tekanan cukup tinggi. Bersamaan 

dengan udara yang bertekanan tinggi, bahan bakar dikabutkan secara terus-menerus 

dan hasil dari pembakaran tersebut mengalir dengan kecepatan tinggi melalui 

perantaraan Transition Piece menuju Nozzle dan sudu-sudu turbin dan pada akhirnya 

keluar melalui Exhaust dan di buang ke udara luar. 

2.2.4 Prinsip Kerja Pembangkit Listrik Tenaga Gas / Diesel (PLTG/D) 

 

Gambar 2.6 Blok Diagram Pembangkit Listrik Tenaga Gas / Diesel (PLTG/D) 

(Sumber : Trifandra 2016) 

 

 Sistem turbin gas menggunakan kompresor aksial, karena aliran udara yang melalui 

kompresor searah dengan poros dan rotor. Kompresor aksial dapat mencapai efisiensi 90% 

dan perbandingan tekanan yang dihasilkan setiap tingkat sekitar 1,05-1,15 atm, maka untuk 

menghasilkan perbandingan tekanan yang tinggi diperlukan jumlah tingkat yang lebih 

banyak (17 tingkat atau lebih) hal ini mengakibatkan ukuran kompresor aksial lebih 

panjang. Udara luar masuk ke Air Inlet, seterusnya melalui kompresor dan masuk ke 

pompa Automizer yang ukurannya lebih kecil sehingga tekanan udaranya menjadi besar. 
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Karena tekanan udara yang besar mengakibatkan temperatur menjadi naik. Kemudian 

udara yang bertekanan dan memiliki temperatur tinggi tersebut masuk ke dalam rang bakar 

(Combustion Chamber). Di dalam ruang bakar, bahan bakar dan udara yang di kabutkan 

kemudia diberi pengapian (ignition) dari busi, sehingga terjadi pembakaran (Sumber : 

Jufril Syaputra 2011).  

 Proses pembakaran yaitu proses pemasukan kalor pada siklus Brayton, proses 

pembakaran ini terjadi secara kontinu sehingga temperatur gas pembakaran harus dibatasi 

sesuai dengan kekuatan material sudu-sudu turbin. Hal ini perlu dilaksanakan karena 

kekuatan material akan turun dengan naiknya temperatur. Tekanan ruang bakar berkisar 

antara 2,5-10 atm, temperatur gas pembakaran yang keluar dari ruang bakar berkisar antara 

500-1100 . Untuk membatasi temperatur gas pembakaran yang keluar dari ruang bakar, 

maka sistem turbin gas memerlukn jumlah udara berlebih, dimana udara tersebut 

diperlukan untuk menyempurnakan proses pembakaran dalam waktu singkat. Gas panas 

yang dihasilkan dari proses pembakaran masuk ke dalam turbin sebagai fluida kerja yang 

memutar rotor turbin bersudu yang terkopel dengan generator singkron. Dalam turbin 

terjadi proses ekspansi untuk menurunkan tekanan dan menambah kecepatan udara sekitar 

60%, daya yang dihasilkan dari turbin digunakan untuk memutar beban (generator listrik, 

kompresor, pompa, kompresor, baling-baling dan sebagainya). 

 Sebelum turbin dapat berputar dengan sendirinya, maka harus menggunakan 

Hidraulik Rachet untuk melakukan start awal. Hidraulik Rachet akan memutar turbin 

hingga 15-20 rpm, setelah turbin dapat berputar, maka alat ini secara otomatis mati atau 

berhenti beroperasi. Selanjutnya dilanjutkan gengan menggunakan diesel dimana pada saat 

mesin diesel dioperasikan dengan putaran 2300 rpm mesin akan memutar poros 

kompresor, turbin,  dan generator. Antara poros diesel dengan poros kompresor   

menggunakan   penyambung  (clutch)  dan   pada   putaran tertentu   akan   membuka   

dengan   sendirinya,   otomatis   mesin   diesel   juga digunakan   untuk   menggerakkan   

mulut  (boster)  kompresor  untuk menghasilkan udara pengabut pertama. Udara pengabut 

ini masuk ke dalam ruang   bakar   melalui   pipa   penyemprot   gas/solar  (nozzle)  

sehingga   pada   saat putaran mencapai 17 % dari putaran penuh atau putaran nominal 

turbin 5100 rpm.   Ruang bakar  (Chambers)   yang  satu   dengan  yang   lain   

dihubungkan dengan tabung lintasan api (cross fire tube). Setelah penghubung (clutch)  
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lepas dan diesel kembali keputaran nol (idle) dalam selang lima sampai tujuh menit, maka 

kompresor dan turbin akan bekerja sendiri (Sumber : Jufril Syaputra 2011). 

2.2.5 Hydraulic Ratchet  

Hydraulic Rachet merupakan sistem yang memiliki peranan yang sangat penting 

dalam pengoperasian dari turbin pada Pembangkit Listrik Tenaga Gas / Diesel (PLTG/D) 

Teluk lembu Pekanbaru, Rachet ini akan bekerja pada saat turbin di stop putaran normal 

atau sedang tidak beroperasi dimana temperatur turbin masih tinggi. Bila tanpa adanya 

sistem Rachet, akan menyebabkan poros turbin, kompresor hingga ke poros generator 

bengkok disaat memuai, karena sifat dari poros ini akan terkonduksi panas dari turbin ke 

poros yang lainnya. Sistem Rachet akan bekerja dengan menggunakan motor DC dan 

pompa pelumas untuk melumasi semua bearing pada poros turbin. Menggunakan 

pompa auxiliary bukan dari pompa utama, sebelum rachet memutar poros maka pelumas 

akan memberikan tekanan pada poros hingga poros tidak mengalami kontak langsung 

dengan bearing, dan berputar diatas permukaan minyak pelumas. Jika pelumasan belum 

bekerja dengan sempurna maka akan mengakibatkan kontak langsung poros 

dengan bearing, sehingga putaran akan lebih berat dan akan menyebabkan rusaknya poros, 

permukaan dari bearing sangat lunak (bahannya dari babit) jika terdapat kotoran/butiran-

butiran pasir maka bearing dapat terkikis 

  

Gambar 2.7 Hydraulic Ratchet 

  (Sumber : Trifandra 2016) 
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Beroperasinya sistem hydraulic rachet yaitu: 

a. Pada saat awal ketika turbin akan dioperasikan, yang fungsinya adalah sebagai 

pembantu penggerak awal pada saat akan start. 

b. Pada saat stop/standby, sistem hydraulic rachet berputar dengan interval waktu yang 

ditentukan, yang berguna agar turbin tidak lengket dengan poros lainnya . Yaitu setiap 

3 menit, sistem hydraulic rachet hanya berputar 1/8 putaran penuh atau 45
o 

Hydraulic Ratchet ini memiliki beberapa komponen pendukung yang masing-

masing memiliki fungsi yang berbeda-beda diantaranya : elekro motor (88 HR), Pump 

Ratchet (43 HR), Selenoid Valve (20 HR), Limit Switch (33 HR), Seleniod Valve (63 HR), 

Piston Hydraulic lutch, Hydraulic Ratchet / torsi,  Starting Clutch (20 CS), Filter Ratchet 

Pump. 

2.2.6 Instrumentasi Pada Hydraulic Ratchet 

Gambar 2.8 Blok Diagram Hydraulic Ratchet 

(Sumber : PT PLN 2017) 

 

 Cara kerja Hydraulic Ratchet berawal dari elektro motor yang bekerja untuk 

memutar pompa ratchet, pompa akan mendorong minyak pelumas ke solenoid dan starting 

clutch.  Selanjutnya pelumas yang masuk ke solenoid didorong menuju Hydraulic Ratchet. 

Setelah itu hydraulic ratchet akan bekerja mendorong minyak pelumas dengan tekanan 

minimum 30 bar dan maksimum sebesar 70 bar menuju piston hydraulic clutch, melewati 

pengontrolan tekanan dan solenoid yang berfungsi mengatur aliran minyak pelumas serta 

starting clutch yang berguna untuk mengatur  pergerakan piston hydraulic clutch, pada 

saat itulah piston hydraulic clutch bekerja untuk memutar turbin. Hydrauli Rachet akan 
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memutar turbin hingga 15-20 rpm, setelah turbin dapat berputar, maka alat ini secara 

otomatis mati atau berhenti beroperasi. (Sumber : PT. PLN 2017) 

 Beberapa komponen yang terdapat pada Hydraulic Ratchet yaitu : 

1. Elektro Motor (88 HR) 

Berfungsi untuk memutar pompa yang membawa pelumas menuju Hydraulic Ratchet / 

torsi 

2. Pump Ratchet (43 HR) 

Mendorong pelumas agar terus mengalir. 

3. Selenoid Valve (20 HR) 

Berfungsi sebagai bukaan valve hidraulic menuju ke piston clutch, bekerja secara 

otomatis dan dapat berhenti beroperasi jika adanya gangguan. 

4. Limit Switch (33HR) 

Berfungsi untuk menghidupan serta mematikan solenoid valve dan motor. Juga 

sebagai sensor posisi suatu objek yang bergerak. Saat turbin berhenti, otomatis alat ini 

akan mengidupkan motor dan mengaktifkan solenoid valve. 

5. Selenoid Valve (63 HR) 

Berfungsi untuk mengindikasikan bahwa masuk atau lepasnya kopling, alat ini bekerja 

secara otomatis dan berhenti beropersi saat terjadi kerusakan. 

6. Piston Hydraulic Clutch 

Berguna untuk memberikan tekanan pada aliran minyak yang akan mendorong saat 

start awal pada turbin  

7. Hydraulic ratchet / torsi 

Berfungsi untuk memutar penerima tekanan dari Hidraulic Pump Ratchet. 

8. Starting Clutch (20 CS) 

Berfungsi untuk menyatukan antara sisi turbin dan generator serta mempengaruhi 

tekanan yang akan dihasilkan oleh piston ratchet. 

9. Filter Ratchet Pump 

Berfungsi sebagai penyaring pelumas yang akan disalurkan melalui pipa. 
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2.2.6 Konversi Energi Pada Pembangkit Listrik Tenaga Gas / Diesel (PLTG/D) 

 

Energi udara & 

bahan bakar 
Energi Thermal Energi Thermal Energi Mekanik Energi Listrik

 

Gambar  2.9 Perubahan Energi pada Pembangkit Listrik Tenaga Gas / Diesel (PLTG/D) 

 Proses konversi energi pada Pembangkit Listrik Tenaga Gas / Diesel (PLTG/D) 

dimulai dari energi udara dan bahan bakar diubah menjadi energi thermal, dimana energi 

thermal dihasilkan dari proses pembakaran. Energi thermal digunakan untuk memutar 

turbin sehingga pada tahap ini terjadi perubahan energi dari energi thermal menjadi energi 

mekanik. Karena turbin dan generator satu poros maka pada saat turbin berputar maka 

generator juga ikut berputar sehingga menghasilkan energi listrik, pada tahapan ini terjadi 

perubahan energi yaitu dari energi mekanik menjadi energi listrik (PT. PLN 2017). 

2.3 Teori Instrumentasi 

 Instrumentasi dan sistem instrumentasi digunakan untuk pengukuran dan 

pengontrolan ataupun keduanya, di dalam proses industri seperti kimia, perminyakan, 

pembangkit listrik, makanan, tekstil, kertas dan industri lainnya (Bela G. Liptak,1982) 

Suatu instrumentasi tidak dapat bekerja sendiri tetapi perlu adanya peralatan 

pendukungnya. Untuk itulah instrumentasi tidak dapat dipisahkan dari peralatan keduanya 

saling terintegrasi dalam pengontrolan suatu proses tertentu. Secara umum sistem 

instrumentasi mempunyai 3 fungsi utama: 

a. Sebagai alat pengukuran 

 Instrumentasi sebagai alat pengukuran meliputi instrementasi survey/statistik, 

instrumentasi pengukuran suhu, tekanan, level, vibration dan lain-lain. 

b. Sebagai alat analisa 

Instrumentasi sebagai alat analisa banyak dijumpai dibidang kimia dan kedokteran. 

c. Sebagai alat kendali 

Instrumentasi sebagai alat kendali banyak ditemukan dalam bidang elektronika, 

industri dan pabrik-pabrik. 

 Ada dua cara dalam melakukan pengukuran, analisa dan kendali dalam 

instrumentasi, yaitu dengan cara manual atau dengan melakukan analisa langsung secara 

otomatis dengan menggunakan komputer. Proses manual dan otomatis pada instrumentasi 
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tidak bisa dipisahkan karena kedua tersebut saling berkaitan. Instrumentasi bisa digunakan 

dalam pengukur dari semua jenis besaran fisis, kimia, mekanis, maupun besaran listrik 

(Hendra 2012). Pada sistem instrumentasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) 

besaran-besaran fisis yang diukur diantaranya, suhu, kelembaban, tekanan, aliran, level, 

radiasi, suara, cahaya, kecepatan, torsi, sifat listrik (arus listrik, tegangan listrik, tahanan 

listrik), viskositas, density (Sumber : Dini Aprilyana 2015). 

2.3.1 Teori Keandalan (Reability) 

 Secara umum teori keandalan dapat dikelompokan menjadi empat keompok utama, 

yaitu: 

a. Keandalan komponen dan sistem (Component and system reliability) 

b. Keandalan struktur (Structural reliability) 

c. Keandalan manusia (Human reliability) 

d. Keandalan perangkat lunak (Software reliability) 

 Keandalan didefinisikan sebagai probabilitas dari suatu item untuk dapat 

melaksanakan fungsi yang telah ditetapkan, pada kondisi pengoperasian dan lingkungan 

tertentu untuk periode waktu yang telah ditentukan. Terminologi item yang dipakai 

didalam definisi keandalan diatas dapat mewakili sembarang komponen, subsistem, atau 

sistem yang dapat dianggap sebagai satu kesatuan (Sumber : Budi Hendarto Wijaya 2010). 

Definisi di atas dapat disarikan menjadi empat komponen pokok yaitu : 

a. Probabilitas 

Merupakan suatu nilai yang menyatakan berapa kali kemungkinan suatu kejadian akan 

terjadi dari sejumlah operasi tertentu 

b. kinerja (performance)  

Merupakan penampilan untuk menyatakan peralatan atau sistem bekerja secara 

memuaskan. 

c. Waktu 

Yaitu faktor yang menyatakan ukuran dari periode waktu yang digunakan dalam 

pengukuran probabilitas. 

d. kondisi pengoperasian 

Faktor ini menyatakan pada kondisi bagaimana percobaan dilakukan untuk 

mendapatkan angka keandalan.  
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2.3.3 Kajian Keandalan 

 Dalam menganalisa keandalan, secara umum ada dua metode yang biasa 

digunakan, yaitu analisa kualitatif dan analisa kuantitatif (Safarina Waradiba, 2007 dalam 

Hendra 2012): 

a. Analisa Kualitatif 

Analisa ini merupakan analisa secara kualitas dari suatu mode dan dampak kegagalan 

seperti: 

1. Faul Tree Analysis (FTA) 

2. Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) 

3. Failure Mode Effect Critically Analysis (FMECA) 

4. Reability Centered Maintanance (RCM) 

b. Analisa Kuantitatif 

Analisa kuantitaif dapat dibedakan menjadi dua bagian besar yaitu, analisa keandalan 

secara analisis dan analisa keandalan dengan metode simulasi. Analisa kuantitatif terdiri 

dari: 

1. Perhitungan langsung untuk sistem  yang sederhana 

2. Pendekatan dengan probabilitas kondisional 

3. Proses Markov 

4. simulasi monte carlo (Monte Carlo Simulation-MSC) 

2.3.4 Terminologi Keandalan 

  Ada beberapa istilah pada keandalan, yaitu: 

a. Ketersediaan (availability) Didefinisikan sebagai peluang sistem/komponen berada pada 

kondisi operasi (operating state) atau peluang sistem ditemukan dalam kondisi operasi 

pada waktu tertentu ( HÆyland, Arnljot dan Marvin Rausand, 1994 ). Dengan rumus : 

A = 
    

           
              (2.1) 
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b. Ketidaktersediaan (unavailability) Didefinisikan sebagai probabilitas sistem tidak dapat 

beroperasi. Mempunyai satuan menit / tahun atau berbentuk pecahan dalam persen 

(HÆyland, Arnljot dan Marvin Rausand, 1994 ) 

c. Down Time Sistem Didefinisikan sebagai waktu rata-rata sebuah sistem tidak 

melakukan fungsi seperti yang diinginkan (Billinton, R. dan Ronald N. Allan, 1992). 

d. Failure (kegagalan atau kerusakan) adalah suatu kerusakan perangkat atau sistem 

sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. 

e. Potential Failure Mode merupakan jenis-jenis potensi kegagalan sebuah sistem dalam 

prosesnya. 

f. Potential Effect Of  Failure merupakan akibat-akibat yang akan ditimbulkan jika 

komponen tersebut gagal seperti disebutkan dalam failure mode. 

g. Severity merupakan tingkat keparahan dari efek yang ditimbulkan oleh kegagalan. 

h. Potential Cause Of Failure merupakan hal-hal yang menyebabkan terjadinya kegagalan. 

i. Occurrence merupakan frekuensi terjadinya kegagalan. 

j. Current Control merupakan metode kontrol yang sudah diterapkan untuk mencegah 

terjadinya failure mode atau mendeteksi jika terjadi failure mode. 

k.  Detection merupakan kemampuan sistem untuk mendeteksi kegagalan. 

l. RPN (Risk Priority Number) merupakan nomor prioritas dari suatu kegagalan 

m. MTTF (Mean Time To Failure) Didefinisikan sebagai nilai rata-rata untuk waktu 

kegagalan sistem. Satuan untuk MTBF dan MTTF adalah dalam jam atau tahun per 

kegagalan (Smith,1993). 

n. MTTR (Mean Time To Repair) Didefinisikan sebagai yaitu waktu rata-rata yang 

dibutuhkan untuk memperbaiki suatu item yang mengalami kerusakan/kegagalan 

(Smith, 1993). 

o. MTBF (Mean Time Between Failure) Didefinisikan sebagai waktu rata-rata antar 

kegagalan atau rata-rata waktu beroperasinya komponen, subsistem atau sistem tanpa 

mengalami kegagalan. MTBF diperoleh dari hasil bagiantara waktu operasi dengan 

jumlah kegagalan pada waktu tertentu ( Ebeling, 1997). Dengan rumus : 

MTBF = 
                         

                      
      (2.2) 

 

p. Kegagalan (Failure) didefinisikan sebagai terhentinya kemampuan suatu item – dapat 

berupa komponen sampai berupa suatu sistem yang kompleks – untuk menjalankan 

fungsinya ( Ebeling, 1997).  
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q. Laju kerusakan (Failure rate) Didefinisikan sebagai jumlah kegagalan atau kerusakan 

selama waktu pakai perangkat ( HÆyland, Arnljot dan Marvin Rausand,1994 ). 

r. Perbaikan (Repair) Didefinisikan sebagai kemampuan suatu item dalam kondisi 

pemakian tertentu untuk diperbaiki atau dikembalikan ke keadaan semula saat terjadi 

kerusakan (Æyland, Arnljot dan Marvin Rausand, 1994 ).  

s. Laju Perbaikan (Repair rate) Didefinisikan sebagai jumlah perbaikan dari komponen 

dalam rentang waktu tertentu dibagi dengan total waktu perbaikan komponen 

(HÆyland, Arnljot dan Marvin Rausand, 1994 ). 

t. Komponen Didefinisikan sebagai bagian dari suatu sistem (Smith,1993).  

u. FIT (Failure In Time )Didefinisikan sebagai jumlah kegagalan per 10 9  jam beroperasi 

dari sebuah komponen. Merupakan salah satu satuan untuk laju kerusakan ( Ebeling, 

1997). 

2.3.5 Metode Failure Mode And Effect Analysis (FMEA) 

  Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) adalah pendekatan sistematik yang 

menerapkan suatu metode pentabelan untuk membantu proses pemikiran yang digunakan 

oleh engineers untuk mengidentifikasi mode kegagalan potensial dan efeknya. FMEA 

merupakan teknik evaluasi tingkat keandalan dari sebuah sistem untuk menentukan efek 

dari kegagalan dari sistem tersebut. Kegagalan digolongkan berdasarkan dampak yang 

diberikan terhadap kesuksesan suatu misi dari sebuah sistem. Failure Mode And Effect 

Analysis (FMEA) secara formal pertama kali digunakan di dunia industri penerbangan 

pada pertengahan tahun 1960-an dan secara khusus difokuskan untuk keselamatan. Pada 

fase berikutnya Failure Mode And Effect Analysis (FMEA) berperan besar dalam 

peningkatan keselamatan kerja terutama pada proses di industri kimia. Tujuan dari Failure 

Mode And Effect Analysis (FMEA) adalah keselamatan kerja dan sampai saat ini 

digunakan untuk mencegah insiden dan kecelakaan kerja. Elemen-elemen kunci dari suatu 

sistem kualitas komprehensif dapat ditemukan di Malcolm Baldrige National Quality 

Award, pada pedoman-pedoman ISO 900 dan QS-9000. ISO/TS 16949 adalah standar 

kualitas untuk industri otomotif yang didasarkan pada ISO 900 dan QS-9000. Persyaratan 

bagian 7.3 dari ISO/TS 16949, ”Design and Development” dari standar inilah yang 

menjadi syarat acuan dari Failure Mode and Effect Analysis (FMEA), (quality Enginnering 

2008). 
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2.3.6 Tujuan Metode Failure Mode And Effect Analysis (FMEA) 

 Berikut ini adalah tujuan yang dapat dicapai dengan penerapan Metode Failure 

Mode And Effect Analysis (FMEA): 

1. Untuk mengidentifikasi mode kegagalan dan tingkat keparahan efeknya 

2. Untuk mengidentifikasi karakteristik kritis dan karakteristik signifikan 

3.  Untuk mengurutkan pesanan desain potensial dan defisiensi proses 

4. Untuk membantu fokus engineer dalam mengurangi perhatian terhadap produk 

dan proses, dan membentu mencegah timbulnya permasalahan 

5. Mendokumentasikan proses secara keseluruhan (Humardhani, 2013) 

 

2.3.7 Langkah-Langkah Analisa Metode Failure Mode And Effect Analysis (FMEA) 

 

Worksheet Failure Mode And Effect Analysis (FMEA) adalah seperti tabel 2.1 

dibawah ini: 

Tabel 2.1 Worksheet Failure Mode And Effect Analysis (FMEA) 

Component 

And Fuction 

Potential 

Failure 

Mode 

Potential 

Cause of 

Failure 

S

 

E

 

V 

Potential 

Cause of 

Failure 

F O

 

C

 

C 

Current 

Controls 

D

 

E

 

T 

R

 

P

 

N 

Recomm

en ded 

Action 

Elektro 

Motor 

(88 HR) 

Memutar 

pompa 

yang 

membawa 

pelumas 

         

Pump 

Ratchet 

(43 HR) 

Mendoron

g pelumas 

agar terus 

mengalir 

         

Selenoid 

Valve 

(20 HR) 

Bukaan 

valve 

hidraulik 

menuju ke 

piston 

clutch 
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Limit 

Switch 

(33 HR) 

Menghidu

pkan serta 

mematikan 

selenoid 

valve dan 

motor 

secara 

otomatis 

         

Selenoid 

Valve 

(63 HR) 

Mengindik

asi bahwa 

masuk atau 

lepasnya 

kopling 

         

Piston 

Hydraulic 

Clutch 

Bekerja 

pada 

tekanan 

hidraulic 

ratchet 

         

Hidraulic 

Ratchet / 

torsi 

Berfungsi 

untuk 

memutar 

penerima 

tekanan 

dari 

hidraulic 

pump 

ratchet 

         

Starting 

clutch  

(20 CS) 

Menyatuka

n sisi 

turbin dan 

generator 

         

Filter 

Rachet 

Pump 

Menyaring 

pelumas 

yang akan 

disalurkan 

melalui 

pipa  

         

Sumber: Robin E. McDermott (2009). 
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Keterangan: 

a. Component And Fuction 

 Component And Fuction berisi komponen-komponen dan fungsi dari bagian yang 

dianalisa untuk memenuhi tujuan dari proses yang dianalisa. 

b. Potential Failure Mode 

Potential failure mode berisi tentang identifikasi jenis-jenis potensi kegagalan yang 

mengurangi kemampuan komponen atau bentuk kesalahan yang mungkin terjadi selama 

kegiatan proses (McDermott,2009). 

c. Potential Effect Of Failure 

Potential effect of failure berisi tentang akibat-akibat yang akan ditimbulkan jika 

komponen tersebut gagal seperti disebutkan dalam failure mode. Akibat dari potensi 

kegagalan merupakan hasil dari sebab adanya potensi kegagalan atau diartikan sebagai 

kelanjutan dari kerusakan yang ada dan akan berakibat menjadi kerusakan yang lebih 

parah jika tidak adanya tindakan yang segera mungkin untuk menanggulanginya 

(Kusuma, 2009). 

d. Severity (SEV)  

 Severity merupakan nilai keparahan dari efek yang ditimbulkan oleh mode kegagalan 

terhadap keseluruhan sistem. Peringkat 1 (kondisi terbaik) sampai peringkat 10 (kondisi 

terburuk). Peringkat severity adalah yang berhubungan dengan tingkat keparahan efek 

yang ditimbulkan oleh mode efek kegagalan (Febriani, 2007). 

e. Occurrence (OCC) 

Occurrence adalah nilai dari frekuensi kejadian, yaitu seberapa sering akibat tersebut 

muncul oleh karena penyebab tertentu. Gunakan skala 1 (permasalahan yang jarang 

terjadi) sampai 10 (frekuensi munculnya permasalahan yang sangat tinggi).  Occurrence 

juga merupakan sebuah penilaian dengan tingkatan tertentu dimana adanya sebuah 

sebab kerusakan secara mekanis yang terjadi pada mesin. Dari angka atau tingkatan 

occurrence ini dapat diketahui kemungkinan terdapatnya kerusakan dan tingkat 

keseringan terjadinya kerusakan mesin (Kusuma, 2009). 
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f. Current Control 

Current controls diartikan bagimana cara menanggulangi dan memecahkan masalah 

yang ada dengan cara melakukan tindakan perbaikan menuju hasil kerja yang baik 

hingga kegagalan pada komponen tidak lagi timbul atau mengurangi angka terjadinya 

kerusakan (McDermott, 2009). 

g. Detection (DET)  

Detection merupakan nilai dari seberapa besar kemungkinan bahwa current control 

bias mendeteksi kegagalan (failure mode). Gunakan skala 1 (current control dengan 

akurat dan cepat bisa menunjukkan kegagalan yang terjadi) sampai 10 (tidak ada alat 

kontrol yang bisa mendeteksi kegagalan). 

h. Risk Priority Number (RPN)  

 Merupakan indikator kekeritisan untuk menentukan tindakan korektif atau tindakan 

pengurangan kegagalan sistem yang terjadi sesuai dengan mode kegagalan 

(Nurkertamanda, 2009). RPN juga bagian dari metode FMEA yang didapat dari hasil 

perkalian. Nilai RPN dihasilkan dari perkalian antara severity, occurrence, dan detection, 

atau dituliskan dengan rumus: 

 RPN = Severity x Occurrence x Detection                (2.3) 

Hasilnya dapat digunakan untuk menentukan proses dan failure mode yang paling menjadi 

prioritas untuk melakukan perbaikan. Nilai RPN menunjukkan keseriusan dari potential 

failure, semakin tinggi nilai RPN maka menunjukkan semakin bermasalah suatu sistem 

tersebut. Tidak ada angka acuan RPN untuk melakukan perbaikan. 

  Ada beberapa langkah yang sering dijadikan acuan dalam menganalisis keandalan 

dengan Metode Failure Mode And Effect Analysis (FMEA), (Dermott,2009) adapun 

langkah-langkah untuk Metode Failure Mode And Effect Analysis (FMEA) pada tabel 2.2 

berikut: 

Tabel 2.2 langkah-langkah analisa Metode Failure Mode And Effect Analysis (FMEA) 

Langkah 1 Peninjauan kembali proses. 

Langkah 2 Pembahasan mode-mode kegagalan yang potensial 
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Langkah 3 Membuat daftar akibat-akibat yang potensial dari masing-masing mode 

kegagalan. 

Langkah 4 Menentukan nilai severity untuk masing-masing akibat kegagalan. 

Langkah 5 Menentukan nilai occurrence untuk setiap mode kegagalan. 

Langkah 6 Menentukan nilai detection untuk setiap mode atau akibat kegagalan. 

Langkah 7 Menghitung nilai prioritas resiko (Risk Priority Number) untuk setiap 

mode kegagalan 

Langkah 8 Prioritaskan mode-mode kegagalan yang perlu mendapatkan tindakan 

korelatif. 

Langkah 9 Mulai bertindak untuk menghapuskan atau mengurangi resiko mode 

kegagalan yang tinggi. 

Langkah 10 Mengkalkulasikan untuk menghasilkan nilai RPN dengan mengurangi 

atau menghapuskan mode kegagalan. 

Sumber: McDermott (2006) 

Penjelasan dari langkah kerja dalam penerapan  failure mode and effect analysis 

dari tabel diatas: 

2.3.8 Peninjauan Kembali Proses 

  Langkah awal dari proses Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) ini adalah 

peninjauan kembali proses dari obyek yang akan dianalisa, dimana pada tahapan ini harus 

ditinjau kembali gambar kerja atau diagram alir proses untuk dianalisis. Dengan 

menggunakan gambar kerja atau diagram alir tersebut maka perlu juga dilakukan 

peninjauan lapangan untuk meningkatkan pemahaman terhadap  proses yang dianalisa. 

Jika gambar kerja atau diagram alir tersebut tidak tersedia maka perlu disusun kembali 

sebelum memulai proses Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) (Dermott,2`009). 

1. Pembahasan Mode-Mode Kegagalan Yang Potensial 

  Setelah melakukan peninjauan lapangan terhadap proses yang akan dianalisa maka 

perlu dilakukan pembahasan terhadap kemungkinan kesalahan atau kegagalan yang dapat 

terjadi dalam proses tersebut. Proses pembahasan mode kegagalan ini dapat dilakukan 

lebih dari satu kali untuk memperoleh suatu nilai yang komprehensif terhadap segala 

kemungkinan kesalahan yang dapat terjadi. Hasil dari pembahasan mode kegagalan ini 
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kemudian dikelompokkan menjadi beberapa penyebab kesalahan seperti manusia, mesin 

atau peralatan, material, metode kerja dan lingkungan kerja. Cara lain untuk 

mengelompokkannya adalah menurut jenis kesalahan itu sendiri, misalnya kesalahan pada 

proses pembuatan, kesalahan elektrik, kesalahan mekanis dan lain-lain. Pengelompokkan 

ini akan memudahkan proses analisis dan untuk mengetahui dampak satu kesalahan yang 

mungkin menimbulkan kesalahan lain (Dermott,2009). 

2. Membuat Daftar Akibat-Akibat Yang Potensial Dari Masing-Masing Mode 

Kegagalan  

 Setelah diketahui semua daftar kesalahan yang mungkin terjadi maka dimulai 

menyusun dampak dari masing-masing kesalahan tersebut. Untuk setiap kesalahan, 

dampak yang terjadi bisa hanya terdiri dari satu dampak saja, tetapi untuk kesalahan yang 

lain mungkin bisa lebih dari satu dampak kesalahan (Dermott,2009). 

3. Menentukan Nilai Severity Untuk Masing-Masing Akibat Kegagalan 

  Severity adalah perkiraan besarnya dampak negatif yang diakibatkan apabila suatu 

kegagalan terjadi. Bila suatu kejadian pernah terjadi maka dalam melakukan penilaiannya 

akan lebih mudah, tetapi jika suatu kejadian itu belum pernah terjadi maka penilaian 

dilakukan berdasarkan perkiraan. Dalam menetapkan penilaian terhadap nilai severity, 

occurrence dan detection perlu dilakukan konsensus, dimana konsensus itu berarti bahwa 

penilaian dihasilkan berdasarkan keputusan bersama. Ada 10 skala dalam menentukan nilai 

severity, mulai dari 1 untuk kejadian dengan efek yang kecil sampai dengan 10 untuk 

kejadian yang efeknya lebih parah (Dermott,2009). 

 Penetapan Rating Severity 

 Berdasarkan data laporan gangguan di PT. PLN PLTD/G Teluk Lembu Pekanbaru, 

dimana terdapat efek-efek akibat terjadinya gangguan pengoperasain Pembangkit Listrik 

Tenaga Gas (PLTG), maka ditetapkan Rating Severity pada table berikut : 

 Tabel 2.3 Rating Severity 

Efek Kriteria Severity Peringkat 

Berbahaya 

tanpa 

Kegagalan yang menghasilkan efek yang sangat 

berbahaya. 
10 
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adanya 

peringatan 

Dapat menggagalkan sistem. 

Kegagalan terjadi tanpa adanya peringatan terlebih 

dahulu. 

Tidak ada tanda-tanda kerusakan sebelumnya. 

Dapat membahayakan operator. 

Berbahaya 

dengan 

peringatan 

Kegagalan yang menghasilkan efek yang sangat 

berbahaya. 

9 Dapat menggagalkan sistem. 

Dapat membahayakan operator. 

Adanya tanda-tanda kerusakan sebelumnya. 

Sangat 

Tinggi 

Hydraulic Ratchet tidak dapat dioperasikan karena 

ada gangguan besar pada komponen dari. 8 

100% komponen harus dibongkar. 

Tinggi 
Hydraulic Ratchet tidak dapat dioperasikan karena 

komponen tersebut kehilangan fungsi utamanya. 
7 

Sedang 

Hydraulic Ratchet dapat beroperasi, tetapi dapat 

merusak komponen tersebut. 

6 Mengalami pemborosan bahan bakar untuk proses 

berikutnya, karena tidak ada output yang dihasilkan. 

Ada komponen yang tidak berfungsi. 

Rendah 

Hydraulic Ratchet dapat beroperasi dengan aman 

tetapi mengalami penurunan performansi secara 

bertahap akibat ada gangguan pada komponen. 5 

Mengalami pemborosan bahan bakar untuk proses 

berikutnya.  

Sangat 

rendah 

Gangguan pada produksi listrik dengan efek yang 

sangat rendah. 

4 Hydraulic Ratchet dapat beroperasi dengan normal, 

namun settingan mengalami perubahan. 

Daya listrik kurang stabil. 
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Kecil 

Hydraulic Ratchet dapat beroperasi dengan normal, 

namun ada gangguan kecil, operator menyadari 

adanya gangguan. 3 

Sedikit berpengaruh pada kinerja Hydraulic Ratchet. 

Sangat 

Kecil 

Mesin dapat beroperasi dengan normal, efek dari 

gangguan tidak mengganggu jalannya operasi 

Hydraulic Ratchet. 

2 

Tidak Ada 

Efek 

Tidak ada efek sama sekali atau bentuk kegagalan 

tidak memiliki pengaruh pada mesin maupun proses 

produksi listrik. 

1 

Catatan: Tingkat severity diadopsi dari standar reference manual potential failure mode 

and effect analysis dari AIAG, dilakukan modifikasi kriteria untuk menyesuaikan objek 

dan kejadian di lapangan. 

 (Sumber: Gaspersz 2002) 

4. Menentukan Nilai Occurrence Untuk Setiap Mode Kegagalan 

  Occurrence adalah tingkat keseringan terjadinya kerusakan atau terjadinya 

kegagalan. Occurrence berhubungan dengan estimasi jumlah kegagalan kumulatif yang 

muncul suatu penyebab tertentu pada sistem. Metode terbaik untuk menentukan peringkat 

dari occurence adalah dengan menggunakan data yang aktual dari proses yang telah 

terjadi. Apabila data kegagalan tidak tersedia, maka harus diperkirakan dengan baik 

seberapa sering modus kegagalan yang dapat terjadi berdasarkan penyebab potensi 

kegagalan. Setelah penyebab potensi  kegagalan telah diidentifikasi untuk semua mode 

kegagalan maka nilai occurrence dapat ditentukan meskipun data kegagalan tidak ada. Ada 

10 skala dalam menentukan nilai occurrence, mulai dari 1 untuk kejadian dengan frekuensi 

yang jarang terjadi sampai dengan 10 untuk kejadian yang sering terjadi (Dermott,2009). 

  Penetapan Rating Occurrence 

  Berdasarkan data laporan gangguan di PT. PLN PLTD/G Teluk Lembu Pekanbaru, 

maka ditetapkan Rating Occurrence berdasarkan total durasi terjadinya gangguan. 
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 Tabel 2.4 Rating Occurrence 

Probability of 

Failure 
Occurrence 

Frekuensi Kejadian 

(Tiga Tahun) 
Peringkat 

Sangat Tinggi 
1 per 10 hari > 109 10 

1 per 20 hari 55 sampai 108 9 

Tinggi 
1 per 30 hari 36 sampai 54 8 

1 per 50 hari 21 sampai 35 7 

Sedang 
1 per 60 hari 11 sampai 20 6 

1 per 100 hari 6 sampai 10 5 

Rendah 
1 per 1 tahun 3 sampai 5 4 

1 per 2 tahun 2 3 

Terkontrol 
1 per 3 tahun 1 2 

Tidak pernah sama 

sekali 
< 1 1 

Catatan: Tingkat occurence diadopsi dari standar reference manual potential 

failure mode and effect analysis dari AIAG, dilakukan modifikasi kriteria untuk 

menyesuaikan objek dan kejadian di lapangan. 

 (Sumber: Gaspersz 2002) 

5. Menentukan Nilai Detection Untuk Setiap Mode Atau Akibat Kegagalan  

Detection merupakan nilai dari seberapa besar kemungkinan bahwa current 

controls bisa mendeteksi kegagalan (failure mode). Penilaian yang diberikan menunjukkan 

seberapa jauh kita dapat mendeteksi kemungkinan tejadinya kesalahan atau timbulnya 

dampak dari suatu kesalahan. Hal ini dapat diukur dengan seberapa jauh pengendalian atau 

indikator terhadap hal tersebut tersedia. Bila tidak ada maka nilainya rendah, tetapi bila 

indikator sehingga kecil kemungkinan tidak terdeteksi maka nilainya tinggi. Ada 10 skala 

untuk menentukan nilai detection mulai skala 1 sampai skala 10 untuk kejadian yang tidak 

mampu terdeteksi (Dermott,2009). 

 Tabel 2.5 Rating Detection 

Deteksi Kriterian Detection Peringkat 

Tidak Terdeteksi 
Tidak bisa terdeteksi dan menimbulkan 

kerusakan yang parah. 
10 

Sedikit 
Terdeteksi sedikit kerena kontrol sulit 

mendeteksi gangguan. 
9 

Sangat Kecil 
Terdeteksi kecil komponen Hydraulic 

Ratchet tidak dapat beroperasi. 
8 
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Deteksi Kriterian Detection Peringkat 

Kecil 
Terdeteksi kecil, komponen Hydraulic 

Ratchet berhenti beroperasi. 
7 

Rendah 

Terdeteksi rendah karena ada komponen 

Hydraulic Ratchet yang tidak berfungsi atau 

rusak dilakukan pergantian alat. 

6 

Sedang 

Terdeteksi sedang karena ada komponen 

Hydraulic Ratchet yang mengalami 

gangguan, dilakukan tindakan perbaikan. 

5 

Cukup Tinggi 

Terdeteksi cukup tinggi, komponen-

komponen Hydraulic Ratchet mengalami 

perubahan setingan dan dilakukan tindakan 

pengecekan dan kalibrasi alat. 

4 

Tinggi 

Terdeteksi tinggi, karena adanya peringatan 

alarm kerusakan yang dipasang pada 

komponen Hydraulic Ratchet. 

3 

Sangat Tinggi 
Deteksi sangat tinggi, terdeteksi alat kontrol, 

dan Perawatan rutin dilakukan.  
2 

Pasti Pasti terdeteksi kerusakan. 1 

Catatan:Tingkat detection diadopsi dari standar reference manual potential failure 

mode and effect analysis dari AIAG, dilakukan modifikasi kriteria untuk 

menyesuaikan objek dan kejadian di lapangan. 

 (Sumber: Gaspersz 2002) 

6. Menghitung Nilai RPN (Risk Priority Number) Untuk Setiap Mode Kegagalan 

  Penentuan nilai prioritas resiko (Risk Priority Number) berdasarkan perkalian nilai 

(rating) dari nilai severity, occurrence dan detection. Mode-mode yang mempunyai RPN 

tertinggi harus mendapatkan perhatian yang pertama, selain itu perhatian harus diberikan 

kepada sistem yang memiliki nilai severity tinggi (9 atau 10), tanpa memandang nilai 

RPNnya. Berdasarkan persamaaan, dimana (RPN = Severity x Occurrence x Detection). 

Karena rating severity ,occurrence, dan detection berkisar antara 1 sampai 10, maka RPN 

memiliki nilai minimum 1, dan nilai maksimum 1000 (RPN = SEV x OCC x DET = 10 x 

10 x 10 = 1000). 
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7. Prioritaskan Mode-Mode Kegagalan Yang Perlu Mendapatkan Tindakan 

Korelatif 

  Setelah dilakukan perhitungan RPN untuk masing-masing kesalahan maka dapat  

disusun prioritas berdasarkan nilai RPN tersebut. Apabila digunakan skala 10 untuk 

masing-masing variabel maka nilai tertinggi RPN adalah 10 x 10 x 10 = 1000. Bila 

digunakan skala 5, maka nilai tertinggi adalah 5 x 5 x 5 = 125. Terhadap nilai RPN 

tersebut dapat dibuat klasifikasi tinggi, sedang dan rendah atau ditentukan secara umum 

bahwa untuk nilai RPN di atas 250 (cut-off points) harus dilakukan penanganan untuk 

memperkecil kemungkinan terjadinya kesalahan dan dampaknya serta pengendalian 

deteksinya. Penentuan klasifikasi atau nilai batas  penanganan ditentukan oleh kepala tim 

atau oleh manajemen sesuai dengan jenis proses yang dianalisis. 

8. Mulai Bertindak Untuk Menghapuskan Atau Mengurangi Resiko Mode 

Kegagalan Yang Tinggi 

   Idealnya semua kesalahan yang menimbulkan dampak tinggi harus dihilangkan 

sepenuhnya. Penanganan dilakukan secara serentak untuk ketiga aspek, yaitu 

meningkatkan kemampuan untuk mendeteksi kesalahan, mengurangi dampak kesalahan 

bila terjadi. 

9. Mengkalkulasikan Untuk Menghasilkan Nilai RPN Dengan Mengurangi Atau 

Menghapuskan Mode Kegagalan. 

  Setelah dilakukan tindakan antisipasi, maka harus dilakukan pengukuran ulang atau 

perkiraan nilai detection, nilai dampak dan nilai kemungkinan timbulnya kesalahan. 

Setelah itu dilakukan perhitungan nilai tingkat prioritas resiko kesalahan tadi. Hasil aksi ini 

harus menghasilakan penurunan nilai RPN yang cukup signitifikan ke tingkat yang cukup 

aman. Bila belum tercapai maka tetap perlu dilakukan tindak lindung lebih lanjut. 

Contohnya dengan menggunakan ilustrasi pada langkah ke-9. 

2.4 Analisa Pareto 

  Analisa pareto digunakan untuk menentukan komponen atau subsistem yang 

memberikan kontribusi terhadap kegagalan sistem. Dari analisa pareto dapat ditentukan 

komponen atau subsistem yang menyebabkan kegagalan utama sistem sehingga dapat 

ditentukan komponen atau subsistem mana saja yang perlu dianalisa keandalannya lebih 
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lanjut. Analisa pareto disusun berdasarkan nilai RPN yang telah didapatkan dari metode 

Failure Mode And Effect Analysis (FMEA), atau dengan kata lain analisa pareto berfungsi 

untuk menegaskan hasil dari metode Failure Mode And Effect Analysis (FMEA). Analisa 

pareto diperkenalkan pertama kali oleh ekonom Italia Vilfredo Pareto pada tahun (1848-

1923). Teori yang sama juga disajikan secara diagram oleh ekonom amerika serikat M.C 

Lorenz pada tahun 1907. Dalam bidang pengendalian mutu, DR. J.M Juran metode Lorentz  

sebagai rumus dalam sebab penting yang sedikit dan sebab tidak penting yang banyak dan 

menamakannya Analisa Pareto, ia menunjukkan bahwa kebanyakan kegagalan yang timbul 

diperoleh dari relatif sejumlah kecil dari sebab. Belakangan ini analisa pareto banyak 

digunakan pada banyak bidang, termasuk salah satu diantaranya bidang teknik 

(Wignjosoebroto,2003 dalam Hendra 2012). 

Ada beberapa manfaat diagram pareto yaitu (Giu, 2008): 

1. Untuk menunjukkan prioritas sebab-sebab kejadian atau persoalan yang perlu 

ditangani. 

2. Membantu memusatkan perhatian pada persoalan utama yang harus ditangani dalam 

upaya perbaikan. 

3. Menunjukkan hasil upaya perbaikan. Setelah dilakukan tindakan koreksi berdasar 

proritas, kita dapat mengadakan pengukuran ulang dan memuat diagram Pareto baru. 

Apabila terdapat perubahan dalam diagram pareto baru, maka tindakan korektif ada 

efeknya. 

Pada suatu diagram pareto akan dapat mengetahui suatu faktor yang paling prioritas 

dibandingkan faktor-faktor lainnya, karena faktor tersebut berada pada urutan terdepan, 

terbanyak atau pun tertinggi pada deretan  jumlah faktor yang di analisa. Diagram pareto 

juga bisa digunakan untuk dapat menentukan pangkal persoalan berdasarkan analisa 

dengan mempertimbangkan beberapa sudut pandang. Untuk membuat grafik diagram 

pareto, dilakukan perhitungan untuk mendapatkan nilai persentasi kumulatif menggunakan 

persamaan berikut: 

Persentasi total keseluruhan =  
         

         
                               (2.4) 
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2.5 Perawatan (Maintenance) 

Perawatan adalah suatu aktifitas yang dilakukan secara berkala dengan tukuan 

untuk melakukan pergantian kerusakan pada peralatan. Fungsi pertama dari perawatan 

adalah untuk melindungi peralatan-peralatan agar dapat beroperasi secara normal dan juga 

untuk mencegah kerusakan dini. Secara garis besar perawatan terbagi dua yaitu preventive 

maintenance dan corrective maintenance (Priyanta, 2000). 

2.8.1 Preventive Maintenanve 

Preventive maintenance adalah perawatan yang dilakukan pada interval waktu 

yang sudah ditentukan. Dengan melakukan perawatan preventive mengandung maksud 

untuk mengurangi probabilitas kegagalan atau penurunan performansi dari suatu sistem. 

2.8.2 Corrective Maintenance 

Corretive maintenance adalah perawatan yang dilakukan setelah sistem mengalami 

kegagalan, dan perawatan ini dimaksudkan untuk mengembalikan sistem kepada keadaan 

dimana sistem tersebut dapat melakukan fungsinya kembali. 

 




