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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada  era  modern  saat  ini, energi listrik  merupakan kebutuhan pokok bagi

masyarakat Indonesia. Kebutuhan akan energi listrik seiring perkembangan zaman terus

mengalami peningkatan, ini dikarenakan sumber daya manusia yang semakin bertambah

dan tentu kebutuhan untuk menunjang kegiatan dan aktifitas sehari-hari yang pada

umumnya sebagian besar kebutuhan itu menggunakan energi listrik dan sudah pasti juga

mengalami peningkatan pasokan listrik. Oleh karena itu, dibutuhkan  pembangkit  listrik

untuk  menyediakan  kebutuhan energi  listrik  tersebut.  Salah  satu  pembangkit  listrik

yang terdapat  di  Indonesia khususnya di wilayah kota Pekanbaru adalah Pembangkit

Listrik  Tenaga  Gas (PLTG)  Teluk Lembu Pekanbaru. Pada pembangkitan energi listrik

ini haruslah menjaga keandalan pada instrumentasi atau sistemnya agar pembangkit listrik

tersebut dapat beroperasi dengan baik dan maksimal guna menghasilkan energi listrik

sesuai target yang diinginkan. Instrumentasi berfungsi untuk pengukuran dan mengatur

jalannya proses pada setiap sistem pada Pembangkit  Listrik  Tenaga  Gas (PLTG). Pada

Pembangkit  Listrik  Tenaga  Gas (PLTG) ini terdiri dari beberapa komponen utama yaitu

salah satunya adalah Cooling Water System dan Fuel Oil Supply. Penggunaan Cooling

Water System dan Fuel Oil Supply secara  terus-menerus akan  mengakibatkan kinerja

fungsi Cooling Water System dan Fuel Oil Supply akan menurun. Untuk menghasilkan

energi listrik yang optimal maka Cooling Water System dan Fuel Oil Supply tersebut perlu

dikontrol.

Penelitian sebelumnya, Sunari (2011) melakukan penelitian tentang, “Analisis RPN

Terhadap Keandalan Peralatan Pengaman Jaringan Distribusi Dengan Metode FMEA PLN

Cabang Pekanbaru Rayon Panam”. Hasil dari RPN tersebut dapat membuat urutan prioritas

yang memposisikan Cut Out sebesar 162, Magnetic Circuit Break (MCB) sebesar 112,

Relay pelepas beban bekerja karena gangguan station service pusat pembangkit sebesar 56,

pelebur tegangan menengah putus sebesar 48, Relay bekerja tanpa penyebab jelas, PMT

dapat masuk kembali sebesar 45, pelebur tegangan rendah putus sebesar 45 dan pemutus

tegangan menengah terbuka, pelebur tegangan menengah putus karena pohon/dahan

sebesar 42. Wahyunugraha (2013) juga melakukan penelitian dengan judul, “Analisis

Keandalan pada Boiler PLTU Dengan Menggunakan Metode Failure Mode And Effect

Analysis (FMEA). Hasil dari penelitian ini didapatkan komponen  yang sering mengalami
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kegagalan adalah Gendbank Waltube dengan nilai RPN 160, Main Burner 140, Boiler

Insulation 48 dan nilai terkecil adalah Furnace sebesar 21.

Keandalan merupakan peluang (probability) dari suatu alat atau sistem untuk dapat

melaksanakan fungsi yang telah ditetapkan, pada kondisi pengoperasian dan lingkungan

tertentu untuk periode waktu yang telah ditentukan. Pada kenyataannya dilapangan

permasalahan yang muncul adalah tingkat keandalan suatu instrumentasi Pembangkit

Listrik  Tenaga  Gas (PLTG), salah satunya adalah pada Cooling Water System dan Fuel

Oil Supply. Berdasarkan data dari PT. PLN PLTD/G Teluk Lembu Pekanbaru bahwa

masih adanya kegagalan-kegagalan yang terjadi pada instrumentasi Cooling Water System

dan Fuel Oil Supply yang mengakibatkan terjadinya gangguan pada sistem tersebut

ataupun pada sistem Pembangkit  Listrik  Tenaga  Gas (PLTG). Keandalan suatu sistem

instrumentasi tentu ingin selalu ditingkatkan agar suatu sistem dapat bekerja dengan

maksimal. Komponen yang memiliki nilai Risk Priority Number (RPN) tertinggi harus

mendapatkan perhatian pertama, pada Metode Failure Mode And Effect Analysis (FMEA)

suatu sistem dikatakan andal apabila nilai Risk Priority Number (RPN) nya kecil dari 200.

Metode Failure Mode And Effect Analysis (FMEA) merupakan metode yang bertujuan

untuk mengevaluasi sistem dengan mempertimbangkan bermacam-macam mode

kegagalan dari sistem yang terdiri dari komponen-komponen dan menganalisa pengaruh-

pengaruhnya terhadap keandalan sistem tersebut atau Metode Failure Mode And Effect

Analysis (FMEA) merupakan salah satu metode untuk menganalisa keandalan secara

kualitatif yaitu menemukan kegagalan yang terjadi pada sistem serta efek yang akan

terjadi. Untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian Tugas Akhir dengan judul

“Analysis Keandalan Instrumentasi  pada Cooling Water System PLTG Unit 1 Dan Fuel

Oil Supply PLTG Unit 3 Menggunakan Metode Failure Mode And Effect Analysis (FMEA)

Studi Kasus PT. PLN PLTD/G Teluk Lembu Pekanbaru”. Data yang digunakan nantinya

adalah data kegagalan-kegagalan pada Cooling Water System dan Fuel Oil Supply tahun

2014.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perumusan

masalahnya adalah bagaimana mengetahui tingkat keandalan suatu instrumentasi Cooling

Water System dan Fuel Oil Supply Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) di PT. PLN

PLTD/G Teluk Lembu Pekanbaru.
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1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji tingkat keandalan

instrumentasi Cooling Water System dan Fuel Oil Supply Pembangkit Listrik Tenaga Gas

(PLTG) Di PT. PLN PLTD/G Teluk Lembu Pekanbaru dengan menggunakan metode

kualitatif Failure Mode And Effect Analysis (FMEA).

1.4 Batasan Masalah

Di dalam penelitian ini terdapat beberapa batasan masalah agar tidak keluar dari

topik yang dibahas, diantaranya:

a. Analisis keandalan pada instrumentasi Cooling Water System Unit 1 dan Fuel Oil

Supply Unit 3 Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) PT. PLN PLTD/G Teluk

Lembu Pekanbaru.

b. Metode keandalan yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif Failure

Mode And Effect Analysis (FMEA).

c. Menentukan tingkat keandalan suatu sistem berdasarkan nilai Risk Priority Number

(RPN), RPN diperoleh dari nilai perkalian severity, occurrence dan detection.

d. Tidak membahas tentang desain sistem untuk perbaikan.

e. Hardware dalam hal ini tidak dibahas.

f. Data kegagalan yang digunakan tahun 2014.

g. Analisis terhadap preventive maintenance dan corrective maintenance pada

instrumentasi Cooling Water System dan Fuel Oil Supply dengan tujuan performansi

sistem dapat di tingkatkan.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan didapat dari penelitian ini adalah :

a. Manfaat Ilmiah

Agar dapat menambah literatur dan pengembangan ilmu pengetahuan dibidang

instrumentasi dan untuk bahan referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya.

b. Manfaat Terapan

Diharapkan dapat berguna untuk membantu meningkatkan performansi keandalan

sistem pembangkit listrik di dunia industri.


