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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Sebelum membahas tentang alur penelitian, penulis ingin menyatakan bahwa

penelitian ini bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh

gambaran seutuhnya baik itu ide atau pendapat yang tidak bisa diukur dengan angka

mengenai subjek yang diteliti. Tahapan pertama dalam penelitian ini penulis menentukan

atau menidentifikasi masalah pada peralatran untuk mengetahui fungsi dari masing masing

peralatan yang berhubungan dengan Hydraulic Ratchet. Berikut penulis cantumkan urutan

penelitian seperti gambar 3.1
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Gambar 3.1 Flowchart Penelitian
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3.2 Uraian Flowchatr Penelitian

3.2.1 Identifikasi Masalah

Pada tahapan ini dilakukan pengamatan awal pada PT. PLN PLTG/D Teluk Lembu

Pekanbaru untuk melihat kondisi sebenarnya dari perusahaan tersebut. Serta mencari

permasalahan-permasalahan tentang keandalan yang dihadapi oleh PT. PLN PLTG/D

Teluk Lembu Pekanbaru, dalam hal ini keandalan suatu sistem instrumentasi Hydraulic

Ratchet.

3.2.2 Studi Literatur

Pada tahapan ini dilakukan studi Literatur dengan tujuan untuk mendapatkan

konsep serta metode yang akan dipakai yang berhubungan dengan masalah dan tujuan

penelitian yang akan dicapai. Studi Literatur ini didapatkan dari buku, jurnal, internet dan

wawancara terhadap Supervisior secara langsung.

3.2.3 Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam

rangka mencapai tujuan penelitian. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data dan

memfokuskan untuk memperoleh data-data maupun informasi dari perusahaan yang

diperlukan sebagai data yang akan digunakan untuk memecahkan masalah yang telah

dirumuskan sebelumnya. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu :

1. Data tentang gangguan pada Hydraulic Ratchet selama 3 tahun, dari priode Januari

2014 – Desember 2016.

2. Data-data yang berkaitan dengan komponen Hydraulic Ratchet, sistem kerja dan

penanganan yang telah dilakukan perusahaan.

3.2.4 Analisa Data

Pada tahapan ini dilakukan analisa data sesuai dengan yang dibutuhkan untuk

memenuhi worksheet dan tata cara dalam penyelesaian metode FMEA. Tahapan ini

berguna untuk melakukan pengukuran atau penentuan dari nilai rangking severity,

occurrence, dan detection. sehingga menjamin suatu kepastian tentang keakuratan data

yang diperoleh.
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3.2.5 Identifikasi Kegagalan

Dalam tahapan ini dilakukan identifikasi terhadap komponen apa saja yang sering

atau pernah mengalami kegagalan pada Hydraulic Ratchet dan menyusunnya dalam suatu

kolom yang terdapat pada worksheet FMEA.

3.2.6 Menentukan Nilai Keandalan

Pada tahapan ini dapat dicari dan diketahui tingkat keandalan komponen-komponen

yang diteliti berdasarkan dengan nilai RPN (Risk Priority Number). Jika nilai RPN (Risk

Priority Number) besar maka komponen atau sistem tersebut perlu mendapatkan perhatian

yang khusus atau lebih. Dan jika nilai RPN (Risk Priority Number) kecil maka bisa

dikatakan tidak terlalu memberi dampak yang terlalu signifikan tehadap suatu proses pada

sistem pembangkit.

3.2.7 Mengetahui Dampak Kerusakan

Dalam hal ini kita dapat mengetahui dampak apa saja yang terjadi apabila adanya

kerusakan, apakah dampak tersebut sangat mempengaruhi kinerja pembangkit atau hanya

kerusakan kecil yang pengaruhnya tidak terlalu besar.

3.2.8 Penilaian Kegagalan

Pada tahapan ini dapat mengetahui apakah hasil penelitian yang dilakukan sudah

memenuhi kriteria yang diinginkan. Jika tidak maka dilakukan kembali analisa data yang

nantinya memperoleh hasil yang tepat dan sesuai.

3.2.9 Diagram Pareto

Ini merupakan tahapan terakir dalam pembuatan FMEA, dimana diagram pareto

dapat menentukan komponen atau subsistem yang memberikan kontribusi terhadap

kegagalan sistem. Diagram pareto juga bisa digunakan untuk dapat menentukan pangkal

persoalan berdasarkan analisa dengan mempertimbangkan beberapa sudut pandang.

3.2.10 Kesimpulan / Saran / Rekomendasi

Pada tahapan ini dilakukan penarikan kesimpulan dari penelitian yang telah

dilakukan dari awal sampai akhir. Serta memberikan saran-saran untuk penelitian

selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini.


