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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terkait

Referensi yang terkait dengan analisis keandalan sistem dapat dilihat pada

penelitian Putradhi (2013), melakukan penelitian yang berjudul “Analisa Safety Instrument

System Dengan Metode FMEA Dan FTA Pada Turbin Uap Di PT PJB Unit Pembangkit

Gresik”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan analisa keandalan dan

system safety yang berpusat pada satu equipment yaitu turbin uap, karena turbin uap

merupakan salah satu equipment yang terpenting dalam pembangkit listrik tenaga uap,

apabila turbin gagal maka pembangkit listrik akan trip. Metode yang dipakai dalam

penelitian ini adalah metode Failure Mode And Effect Analysis (FMEA) dan Fault Tree

Analysis, metode ini untuk mendapatkan mode-mode kegagalan. Dari hasil penelitiannya

didapatkan dari analisa Risk Priority Number (RPN) 100 untuk nilai terbesar dan memiliki

frekuensi terbanyak adalah komponen Main Stop Valve. Karena memilki sub komponen

yang kompleks dan sangat penting dalam sistem safety turbin.

Hendra (2012), melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Keandalan Pada Fuel

Oil System PLTG Unit 2 Menggunakan Metode Failure Mode And Effect Analysis

(FMEA) Di PT. PLN PLTD/G Teluk Lembu Pekanbaru”. Tujuan dari penelitian ini adalah

untuk menganalisa keandalan pada Fuel Oil System pada pembangkit. Metode yang

digunakan dalam penelitian ini adalah metode Failure Mode And Effect Analysis (FMEA).

Metode ini digunakan untuk mendapatkan mode-mode kegagalan dan dampak dari

kegagalan tersebut. Dari hasil penelitiannya didapatkan Risk Priority Number (RPN)

untuk nilai terbesar adalah Flow Divider 8 sebesar 100, Fuel Nozzle 10 sebesar 75, Check

Valve 1 sebesar 60, Check Valve 2 sebesar 60, Fuel Nozzle 1 sebsesar 60, Fuel Nozzle 2

sebesar 60, Flow Divider 2 sebesar 36, Check Valve 9 sebesar 36, Check Valve 10 sebesar

36, Selector Switch Flow Divider sebesar 27, Fuel Nozzle 8 sebesar 24, Flow Meter HSD

sebesar 20, Sero Valve Sebesar 18 dan terkecil Fuel Oil Pump sebesar 12.

Sunari (2011), melakukan penelitian yang berjudul “Analisis RPN Terhadap

Keandalan Peralatan Pengaman Jaringan Distribusi Dengan Metode FMEA PLN Cabang

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

besar  tingkat resiko peralatan gagal yang diketahui dari nilai Risk Priority Number (RPN).

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode Failure Mode And Effect Analysis

(FMEA). Metode ini untuk mengetahui tingkat resiko peralatan yang mengalami gangguan
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yang dapat menyebabkan  kegagalan pada sistem, meliputi parameter severity (keparahan),

occurrence (banyaknya kerusakan), dan detection (pendeteksian) yang digunakan untuk

menentukan nilai Risk Priority Number (RPN). Dari hasil penelitiannya didapatkan Risk

Priority Number (RPN) untuk nilai terbesar adalah 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), melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Keandalan

Pada Boiler PLTU Dengan Menggunakan Metode Failure Mode And Effect Analysis

(FMEA)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa peralatan pada boiler dan

sistem pendukungnya berdasarkan keandalan paling kecil didukung dengan Risk Priority

Number (RPN) yang didapat dari analisa kualitatif. Metode yang dipakai dalam penelitian

ini adalah metode Failure Mode And Effect Analysis (FMEA). Metode ini untuk

menganalisa keandalan secara kualitatif yaitu menemukan kegagalan yang terjadi pada

sistem serta efek yang ditimbulkan dan meminimalkan efek yang akan terjadi. Dari hasil

penelitiannya didapatkan nilai Risk Priority Number (RPN) untuk nilai terbesar adalah

Gendbank Waltube dengan nilai RPN 160, Main Burner 140, Boiler Insulation 48 dan nilai

terkecil adalah Furnace sebesar 21.

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

Kerusakan Mesin Sizing Baba Sangyo Kikai Dengan Metode FMEA Dan LTA Studi Kasus

Di PT Primatexco Indonesia”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui

penyebab kerusakan mesin dan usulan perbaikan terhadap kerusakan pada mesin Sizing

Baba Sangyo Kikai. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode Failure

Mode And Effect Analysis (FMEA). Metode ini dipakai untuk mengetahui penyebab mesin

mengalami kerusakan serta mengalami kegagalan  yang berpengaruh pada mesin. Dari

hasil penelitiannya 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, Cylinder Dryer 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.



II-3

Palit (2012), melakukan penelitian yang berjudul “Perancangan RCM untuk

Mengurangi Downtime Mesin Pada Perusahaan Manufaktur Aluminium”. Tujuan dari

penelitian ini adalah untuk meningkatkan target perusahaan yang belum tercapai karena

seringnya terjadi downtime pada line produksi mesin 2500 ton. Metode yang dipakai dalam

penelitian ini adalah metode Reliability Centered Maintenance (RCM). Metode ini cocok

digunakan untuk sistem pemeliharaan mesin khususnya dalam penelitian ini. Dari hasil

penelitiannya didapatkan nilai Risk Priority Number (RPN) untuk nilai terbesar adalah

Valve 324, Rantai Roll Conveyor 168, Sekring 136 dan terkecil adalah kabel sebesar 72.

2.2 Dasar Teori

2.2.1 Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)

PT. PLN PLTD/G Teluk Lembu Pekanbaru memiliki tiga unit Pembangkit Listrik

Tenaga Gas (PLTG) yang terintegrasi, yaitu PLTG unit 1, unit 2, dan unit 3. Kapasitas

daya terpasang pada PLTG sebesar 21,6 MW, dan dengan daya mampu sebesar 16 MW.

Selain itu PT. PLN PLTD/G Teluk Lembu juga memiliki satu unit PLTD dengan daya

mampu 6 MW.

Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) merupakan suatu jenis pembangkit listrik

yang menggunakan turbin gas sebagai penggerak utama generator, dengan gas sebagai

fluida kerjanya. Proses kerja Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) dimulai dari udara

yang masuk melalui kompresor dikompresikan ke ruang bakar, sehingga suhu dan

tekanannya naik. Secara bersamaan bahan bakar juga dimasukkan keruang bakar,

kemudian pada ruang bakar terjadi proses pengkabutan antara udara dan bahan bakar,

dengan proses pengapian maka terjadilah pembakaran. Dari proses pembakaran

menghasilkan gas  bertekanan tinggi, gas tersebut digunakan untuk memutar turbin gas,

karena turbin dan generator satu poros maka generatorpun ikut berputar, sehinnga

perputaran generator menghasilkan energi listrik.

2.2.2 Komponen-Komponen Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)

Berdasarkan proses kerjanya Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) merupakan

pembangkit listrik yang prosesnya sederhana. Ada beberapa komponen utama dari

Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) diantaranya:



II-4

1. Kompresor

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 masuk ke kompresor udara terlebih dahulu melalui Air Filter yang

berfungsi untuk menyaring udara dari kotoran dan partike-partikel yang tidak diperlukan.

Untuk penyaringan awal digunakan Screen Filter yang berfungsi untuk menyaring kotoran

atau partikel  yang besar. Kemudian Guard Filter yang berfungsi untuk menyaring udara

dari partikel-partikel besar sebelum masuk ke Air Filter Secoundary yang merupakan filter

kedua yang berfungsi sebagai penyaring udara dari partikel-partikel kecil dan kemudian

masuk ke FOD Screen yang berfungsi sebagai saringan akhir udara sebagai campuran

bahan bakar atau gas pada proses pembakaran.

Pada kompresor sendri terdiri dari dua bagian kompresor yaitu, Low Presure

Compressor yang merupakan sudu kompresor  untuk tekanan rendah dan High Presure

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

jumlah udara yang masuk melalui kompresor digunakan Variable Inlet Guide Vanes

(VIGV), dan Variable Stator Vanes (VSV) sebagai pangatur aliran udara yang digunakan

untuk pembakaran.

Gambar 2.1 Kompresor

(Sumber: Wikipedia 2015)

2. Ruang Bakar

Ruang bakar merupakan komponen utama dalam pembangkit listrik tenaga gas,

dimana pada ruang bakar ini terjadi proses pembakaran bahan bakar agar mendapatkan gas

bertekanan tinggi yang akan menggerakkan turbin. Berdasarkan konstruksinya ruang bakar

terdiri dari 10 buah ruang bakar yang tersusun di sekeliling kompresor. Ruang bakar ini
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terdiri dari dua bagian yang bagian luar disebut dengan ruang pembakaran (Combustion

Casing) dan didalam tabung yang kedua disebut dengan Combustion Linier, antara ruang

bakar satu dengan yang lainnya dipasang tabung lintasan api (Cross Fire Tube).

Bahan bakar yang masuk kedalam ruang bakar terlebih dahulu dikabutkan oleh

Nozzle yang berjumlah 10 buah. Untuk bahan bakar minyak digunakan Fuel Oil System

untuk sistem penyaluran bahan bakar dan Fuel Gas System untuk bahan bakar gas.

Selanjutnya bahan bakar yang telah dikabutkan dicampur dengan udara yang dimampatkan

dari kompresor melalui Automizing Air System yang berfungsi untuk memasukkan udara

keruang bakar. Kemudian dengan dibantu proses pengapian maka terjadilah pembakaran,

hasil pembakaran ini menghasilkan gas bertekanan tinggi yang digunakan untuk memutar

turbin.

Gambar 2.2 Ruang Bakar

(Sumber: PLTG 2015)

3. Turbin Gas

Turbin gas merupakan turbin dengan gas sebagai fluida kerjanya, turbin gas

mengkonversikan gas panas bertekanan tinggi dari hasil pembakaran menjadi energi

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

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

gerak yang terletak pada bagian yang bergerak untuk memanfaatkan gas buang dari hasil

pembakaran menjadi energi pada gerak turbin. Sudu tetap adalah sudu yang terletak pada

bagian dinding turbin yang berfungsi untuk mengarahkan perputaran gas, agar

menggerakkan turbin dapat dimanfaatkan seluruh oleh turbin.

Sedangkan gas sisa hasil pembakaran yang sudah digunakan untuk menggerakkan

turbin dialirkan melalui saluran buangan (Exhaust). Pada Exhaust temperatur udara perlu

dikontrol dulu sebelum dibuang ke atmosfer.
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Gambar 2.3 Turbin

(Sumber: Wikipedia 2015)

4. Generator

Generator merupakan suatu piranti (Device) yang dapat mengubah energi mekanik

menjadi energi listrik. Generator akan menghasilkan energi listrik apabila terjadi

perputaran, dimana penggerak generator salah satu diantaranya adalah turbin gas. Pada

generator ini berlaku hukum Faraday tentang induksi elektromagnetik dimana konduktor

memotong medan magnet, maka pada konduktor tersebut akan mengalir arus listriik

Elektro Magnet Force (E.M.F). Jadi arus listrik adalah gerakan elektron bebas yang ada

pada penghantar karena pengaruh medan magnet. Kekuatan menggerakkkan elektron

sebagai akibat perbedaan potensial dan adanya hambtan sehingga berlaku hokum Ohm.

Gambar 2.4 Generator

(Sumber: Wikipedia 2015)

2.2.3 Prinsip Operasi Kerja Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)

Turbin gas suatu Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) berfungsi untuk

mengubah energi yang terkandung di dalam bahan bakar menjadi mekanis. Fluida kerja

untuk memutar turbin gas adalah gas panas yang di peroleh dari proses pembakaran.

Proses pembakaran memerlukan tiga unsur utama yaitu:

a. Bahan Bakar
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b. Udara

c. Panas

Dalam proses pembakaran ini bahan bakar disuplai oleh pompa bahan bakar (Fuel

Oil Pump) apabila digunakan bahan bakar minyak, atau oleh kompresor gas apabila

menggunakan bahan bakar gas alam. Pada umumnya kompresor gas disediakan oleh

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

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

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

dihasilkan oleh turbin gas digunakan untuk memutar generator listrik, sehingga diperoleh

energi listrik. Tentu saja untuk dapat berjalannya operasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas

(PLTG) dengan baik perlu dilengkapi dengan alat-alat bantu, kontrol, instrumentasi,

proteksi dan sebagainya.

Fuel Oil/Gas

Exhaust

Electricity

Air Intake Generator

Gambar 2.5 Blok Diagram Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)

Secara garis besar urutan kerja dari proses pengoperasian Pembangkit Listrik

Tenaga Gas (PLTG) tersebut sebagai berikut:

1. Proses starting

Pada proses Start awal untuk memutar turbin menggunakan mesin diesel sampai

putaran poros turbin/compressor mencapai putaran 1300 rpm maka secara otomatis

diesel dilepas dan akan berhenti.

2. Proses kompresi

Udara dari luar kemudian dihisap melalui Air Inlet oleh kompresor dan masuk ke

ruang bakar dengan cara dikabutkan bersama bahan bakar lewat Nozzle secara terus

menerus dengan kecepatan tinggi.

Compressor Gas Turbin

Combustion
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3. Transformasi energi Thermis ke mekanik

Kemudian udara dan bahan bakar dikabutkan ke dalam ruang bakar 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 ke dalam cakram melalui sudu-sudu

yang kemudian diubah menjadi tenaga mekanis pada perputaran porosnya.

4. Transformasi energi mekanik ke energi listrik

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 3000 rpm, dan kecepatan putaran turbin ini digunakan untuk memutar

generator. Udara luar yang dihisap masuk ke kompresor, kemudian dimanfaatkan

hingga pada sisi keluarannya menghasilkan tekanan yang cukup tinggi. Bersama

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

dan hasil pembakaran tersebut dengan kecepatan yang tinggi mengalir dengan

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

keluar melalui Exhaust dan dibuang ke Atmosfir.

2.2.4 Prinsip Kerja Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)

Fuel (Minyak/Gas)

Gas Exhaust
Bertekanan

tinggi
Combustion

Udara masuk
(Air Intake)

Compressor Gas Turbin Generator

Gambar 2.6 Blok Diagram Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)

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
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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 atmosfer masuk ke Air Inlet seterusnya melalui kompresor dan masuk ke

pompa automiser yang ukurannya lebih kecil sehingga tekanan udaranya menjadi besar.

Karena tekanan udara yang besar mengakibatkan temperatur akan naik. Kemudian udara

yang bertekanan dan bertemperatur tinggi itu masuk ke dalam ruang bakar (Combustion

Chamber). Di dalam ruang bakar, bahan bakar dan udara yang dikabutkan kemudian diberi

pengapian (Ignition) dari busi sehingga terjadi proses pembakaran.

Proses pembakaran adalah ekivalen dengan proses pemasukan kalor pada siklus

Brayton. Proses pembakran 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 500-1100º C. untuk membatasi temperatur gas

pembakaran yang keluar dari ruang bakar maka sistem turbin gas memerlukan jumlah

udara berlebih, dimana udara tersebut diperlukan untuk menyempurnakan proses

pembakaran dalam waktu sesingkat-singkatnya. Gas panas yang dihasilkan dari proses

pembakaran masuk ke dalam turbin sebagai fluida kerja yang memutar rotor turbin besudu

yang terkopel dengan generator sinkron. Di 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, pompa, kompresor, baling-

baling dan sebagainya).

2.2.5 Cooling Water System

Cooling Water System adalah sistem pendingin yang digunakan pada turbin gas.

Dan yang digunakan adalah air. Air dipakai untuk mendinginkan berbagai komponen pada

bearing atau poros turbin. Dimana pada Cooling Water System ini memiliki beberapa

komponen yang mendukung dan masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda.

Beberapa komponen pada Cooling Water System diantaranya : Tank 1, Tank 2, Pump

Casing Vent Valve, VPR 7, 88FC-1 (Motor 1), 88FC-2 (Motor 2), 88FC-3 (Motor 3), Fin-

Tube Radiator 1, Fin-Tube Radiator 2, VTR 1, Lube Oil Heat Exchanger 1, Lube Oil Heat

Exchanger 2, VPR 8 dan VTR 2.
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Gambar 2.7 Cooling Water System

(Sumber: Wikipedia 2015)

2.2.6 Instrumentasi Pada Cooling Water System

Gambar 2.8 Blok Diagram Cooling Water System

Pertama proses kerja dari Cooling Water System adalah dimulai dari tank

penampung air yang berisi air sebanyak  200 gallon untuk satu tanknya, disetiap tank

berisi air kira-kira sekitar 3800 liter air dan pada Cooling Water System ini terdapat dua

Tank 1

VPR 7

Fin-Tube Radiator 2

Fin-Tube Radiator 1

Tank 2

Pump Casing
Vent Valve

VTR 1

VTR 2 VPR 8

Lube Oil Heat
Exchanger 2

Lube Oil Heat
Exchanger 1

88FC-1

Motor

88FC-2

Motor

88FC-3

Motor
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tank penampung. Air yang berada di dalam tank dialirkan melalui pompa Pump Casing

Vent Valve atau motor yang berfungsi untuk mengalirkan air ke Fin-Tube Radiator (Fan

Colled), yang melalui VPR 7 (Diesel Engine Water Inlet 2 Way Valve) dan tabung inilah

tempat untuk mendinginkan air yang dialirkan dari tank sebelumnya. Pada Cooling Water

System ini memiliki dua Fin-Tube Radiator (Fan Colled), dan pada Fin-Tube Radiator

(Fan Colled) memiliki 3 motor yaitu 88FC-1, 88FC-2 dan 88FC-3. Motor ini berfungsi

untuk mengalirkan atau memindahkan air dari Fin-Tube Radiator (Fan Colled) yang satu

ke yang lainnya. Perpindahan ini dimaksudkan agar air yang berada di dalam bisa cepat

menjadi dingin. Kemudian air yang berada di dalam Fin-Tube Radiator (Fan Colled) tadi

dialirkan ke dalam Lube Oil Heat Exchanger, disini Cooling Water System juga memiliki 2

tabung atau 2 Lube Oil Heat Exchanger yang melalui VTR 1 (Bearing Header Temperatur

Regulator Valve) yang berfungsi sebagai katup pendingin antara Fin-Tube Radiator (Fan

Colled) ke Lube Oil Heat Exchanger. Dan proses selanjutnya setelah air yang dipakai

untuk mendinginkan oil tersebut keluar dari Lube Oil Heat Exchanger menuju VTR 2

(Atomizing Air PreColler Temperatur Valve) atau katup pendingin. Dan untuk proses

terakhirnya air yang berada di dalam Lube Oil Heat Exchanger dialirkan kembali ke dalam

tank penampungan awal yang selanjutnya akan dialirkan kembali sebagaimana proses

pertama, dan begitu seterusnya.

Beberapa komponen yang terdapat pada Cooling Water System diantaranya:

a. Tank 1 (200 gallon x 19 liter)

Berfungsi sebagai tempat penampung air.

b. Tank 2 (200 gallon x 19 liter)

Berfungsi sebagai tempat penampung air.

c. Pump Casing Vent Valve

Berfungsi sebagai pemompa air dari tangki penampungan. Bekerja dengan membuka

katup pada saat beroperasi.

d. VPR 7 (Diesel Engine Water Inlet 2 Way Valve)

Berfungsi sebagai katup pembuka untuk air masuk ke tube radiator. Bekerja dengan

membuka katup.

e. 88FC-1 (Motor 1)

Berfungsi sebagai penggerak pompa. Bekerja memutar pompa untuk aliran air.

f. 88FC-2 (Motor 2)

Berfungsi sebagai penggerak pompa. Bekerja memutar pompa untuk aliran air.
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g. 88FC-3 (Motor 3)

Berfungsi sebagai penggerak pompa. Bekerja memutar pompa untuk aliran air.

h. Fin-Tube Radiator 1

Berfungsi Tempat terjadinya proses pendinginan air. Bekerja mendinginkan air yang

dialirkan dari motor.

i. Fin-Tube Radiator 2

Berfungsi Tempat terjadinya proses pendinginan air. Bekerja mendinginkan air yang

dialirkan dari motor.

j. VTR 1 (Bearing Header Temperatur Regulator Valve)

Berfungsi sebagai katup pembuka untuk air masuk ke Lube Oil Heat Exchanger.

Bekerja dengan membuka katup.

k. Lube Oil Heat Exchanger 1

Berfungsi sebagai tempat terjadinya proses pendinginan oli. Bekerja mendinginkan oli

yang panas karena proses.

l. Lube Oil Heat Exchanger 2

Berfungsi sebagai tempat terjadinya proses pendinginan oli. Bekerja mendinginkan oli

yang panas karena proses.

m. VPR 8 (Diesel Engine Water Outlet 3 Way  Valve)

Berfungsi sebagai katup pembuka untuk air keluar setelah proses dari Lube Oil Heat

Exchanger. Bekerja dengan membuka katup aliran.

n. VTR 2 (Atomizing Air PreColler Temperatur Valve)

Berfungsi sebagai katup pembuka untuk air masuk ke kembali ke penampungan awal.

Bekerja dengan membuka katup.

2.2.7 Fuel Oil supply

Fuel Oil supply merupakan suatu sistem yang berfungsi untuk mensuplai bahan

bakar solar atau High Speed Diesel (HSD). Dimana pada sistem ini bahan bakar minyak

dari Fuel Oil Tank dipompakan ke Fuel Oil System. Dimana pada Fuel Oil supply ini

memiliki beberapa komponen yang mendukung dan masing-masing memiliki fungsi yang

berbeda-beda. Beberapa komponen pada Fuel Oil supply diantaranya : Fuel Skid Pump 1,

Motor (88FD-1), Pressure Switch (63FD-1), Fuel Skid Pump 2, Motor (88FD-2), Pressure

Switch (63FD-2), Selenoid Fuel Low (20FL), Pressure Regulator Valve (VRP35), Filter

HSD Tekanan Tinggi, Relief Valve (VR50), Selenoid Valve (20FD).
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Gambar 2.9 Fuel Oil Supply

(Sumber: PLTG 2015)

2.2.8 Instruemntasi pada Fuel Oil Supply

Gambar 2.10 Blok Diagram Fuel Oil Supply
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pompa ± 20%.
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suatu Pressure Indicator, kemudian melewati Pressure Regulator Valve (VRP35) yang
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saringan bahan bakar dari partike-partikel atau kotoran. Untuk mengantisipasi tekanan

lebih pada fluida digunakan Relief Valve (VR50), dan Solenoid Valve (20FD) digunakan

untuk menghentikan laju aliran fluida pada saat terjadi gangguan.

Beberapa komponen yang terdapat pada Fuel Oil Supply diantaranya:

a. Fuel Skid Pump

Berfungsi sebagai pemompa bahan bakar dari tangki harian. Bekerja apabila

digerakkan oleh Motor (88FD-1).

b. Motor 1

Berfungsi sebagai penggerak pompa. Bekerja memutar pompa untuk aliran air.

c. Motor 2

Berfungsi sebagai penggerak pompa. Bekerja memutar pompa untuk aliran air.

d. Selenoid Fuel Low

Berfungsi menutup aliran fluida saat unit tidak beroperasi. Bekerja pada saat putaran

pompa ± 20%.

e. Pressure Regulator Valve

Berfungsi sebagai pengatur laju aliran. Bekerja untuk mengatur besarnya tekanan

fluida antara sebelum dan setelah melewati Filter HSD Tekanan Tinggi.

f. Filter HSD Tekanan Tinggi

Berfungsi sebagai saringan bahan bakar minyak. Bekerja untuk menyaring bahan

bakar minyak dari partikel-partikel atau kotoran.

g. Relief Valve

Berfungsi sebagai proteksi tekanan yang berlebih. Bekerja apabila tekanan pada pipa

tinggi maka secara otomatis katup pada relief valve akan terbuka mengurangi tekanan.

h. Selenoid Valve

Berfungsi menutup aliran saaat terjadi gangguan. Bekerja apabila terjadi saat terjadi

gangguan pada aliran.

2.2.9 Konversi Energi Pada Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)

Gambar 2.11 Perubahan Energi pada Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)

Energi Udara &
Energi Bahan
Bakar

Energi Thermal Energi Mekanik EnergI Listrik
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Proses konversi energi pada Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) 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 2015).

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

dalam Hendra 2012).

Suatu instrumentasi tidak dapat bekerja sendiri tetapi perlu adanya equipment

pendukungnya. Untuk itulah instrumentasi tidak dapat dipisahkan dari equipment 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

Instruementasi 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

tidak bisa dipisahkan karena kedua tersebut saling berkaitan.

Instrumentasi bisa digunakan dalam pengukur dari semua jenis besaran fisis, kimia,

mekanis, maupun besaran listrik. Pada sistem instrumentasi Pembangkit Listrik Tenaga

Gas (PLTG) besaran-besaran fisis yang diukur diantaranya, suhu, kelembaban, tekanan,
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aliran, level, radiasi, suara, cahaya, kecepatan, torque, sifat listrik (arus listrik, tegangan

listrik, tahanan listrik), viskositas, densiti.

2.3.1 Teori Keandalan (Reliability)

Keandalan merupakan peluang (probability) dari suatu item untuk dapat

melaksanakan fungsi yang telah ditetapkan, pada kondisi pengoperasian dan lingkungan

tertentu untuk periode waktu yang telah ditentukan. (Priyanta, 2000).

Secara umum teori keandalan dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok

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)

Terminologi item yang dipakai didalam  definisi keandalan di atas dapat mewakili

sembarang komponen, subsistem, atau sistem yang dapat dianggap sebagai kesatuan. Ada

empat komponen keandalan yaitu:

a. Peluang (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.

2.3.2 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):
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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

Beberapa istilah yang berhubungan dengan keandalan sistem:

a. Komponen merupakan bagian dari suatu sistem.

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

sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

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

prosesnya.

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

komponen tersebut gagal seperti disebutkan dalam failure mode.

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

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

kegagalan.

g. Occurrence merupakan frekuensi terjadinya kegagalan.

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

terjadinya failure mode atau mendeteksi jika terjadi failure mode.

i. Detection merupakan kemampuan sistem untuk mendeteksi kegagalan.

j. Risk Priority Number (RPN) merupakan nomor prioritas dari suatu kegagalan.
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k. MTTF (Mean  Time to Failure) adalah rata-rata waktu sistem menuju kegagalan.

l. MTTR (Mean Time to Repair) adalah rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk

perbaikan.

m. Failure Rate (laju kegagalan) menunjukkan jumlah kegagalan selama waktu pakai

perangkat. Laju kegagalannya dilambangkan dengan (ƛ).

n. Repair (perbaikan) adalah kemampuan suatu item dalam kondisi pemakaian tertentu

untuk diperbaiki atau dikembalikan pada keadaan semula saat terjadi kerusakan.

o. Repair Rate (laju perbaikan) didefinisikan sebagai jumlah perbaikan dari komponen

dalam rentang waktu tertentu dibagi dengan total waktu perbaikan komponen. Laju

perbaikan dilambangkan dengan (µ).

p. Availability (ketersediaan) adalah kemampuan suatu sistem dapat beroperasi

sebagaimana mestinya pada suatu saat atau waktu yang ditentukan.

q. Unavaibility (ketidaktersediaan) adalah probabilitas sistem yang tidak dapat

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

2.3.5 Metode Failure Mode And Effect Analysis (FMEA)

Failure Mode And Effect Analysis (FMEA) merupakan suatu bentuk analisa

kualitatif yang bertujuan untuk mengidentifikasi mode-mode kegagalan dari suatu

penyebab kegagalan, serta dampak kegagalan yang ditimbulkan oleh setiap komponen

terhadap suatu sistem. Dengan penelusuran pengaruh-pengaruh kegagalan komponen

sesuai dengan level sistem, item-item khusus yang kritis dapat dinilai dan tindakan-

tindakan perbaikan diperlukan untuk memperbaiki disain dan mengeliminasi atau

mereduksi probabilitas dari mode-mode kegagalan yang kritis. Karena Failure Mode And

Effect Analysis (FMEA) merupakan suatu analisis kualitatif yang menganalisa kegagalan-

kegagalan dari suatu produk maka dalam prosesnya perlu adanya membentuk perlu adanya

pengumpulan data pengoperasian dari proses suatu sistem (Dermott,2009).

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.
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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).

2.3.6 Tujuan Metode Failure Mode And Effect Analysis (FMEA)

Beberapa tujuan metode Failure Mode And Effect Analysis (FMEA) adalah:

1. Mengenal dan memprediksi potensial kegagalan dari produk atau proses yang dapat

terjadi

2. Memprediksi dan mengevaluasi pengaruh dari kegagalan dan fungsi dalam sistem

yang ada

3. Menunjukkan prioritas terhadap perbaikan suatu proses atau subsistem melalui daftar

peningkatan proses atau subsistem yang harus diperbaiki

4. Mengidentifikasi dan membangun tindakan perbaikan yang bisa diambil untuk

mencegah atau mengurangi kesempatan terjadinya potensi kegagalan atau pengaruh

pada sistem

5. Mendokumentasikan proses secara keseluruhan (Humardhani, 2013)

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

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 2.1

berikut:

Tabel 2.1 langkah-langkah analisa Metode Failure Mode And Effect Analysis (FMEA)
Langkah 1 Peninjauan kembali proses.
Langkah 2 Pembahasan mode-mode kegagalan yang potensial.
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
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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.

Langkah-langkah dari proses Failure Mode And Effect Analysis (FMEA)

diilustrasikan secara singkat melalui suatu worksheet Failure Mode And Effect Analysis

(FMEA). Beberapa industri memiliki format sendiri untuk worksheet Failure Mode And

Effect Analysis (FMEA), dan untuk industri-industri lain perlu melakukan penyesuaian

dalam menyusun worksheet Failure Mode And Effect Analysis (FMEA) sesuai kebutuhan

(Dermott,2009). Contoh dari worksheet Failure Mode And Effect Analysis (FMEA) adalah

seperti tabel 2.2 dibawah ini:

Tabel 2.2 Worksheet Failure Mode And Effect Analysis (FMEA)
Component
and Fuction

Potential
Failure
Mode

Potential
Effect of
Failure

S
E
V

Potential
Cause of
Failure

F O
C
C

Current
Controls

D
E
T

R
P
N

Recomm
ended
Action

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 jenis-jenis potensi kegagalan sebuah sistem

dalam prosesnya.

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.

d. Severity (SEV)

Severity merupakan nilai keparahan dari efek yang ditimbulkan oleh mode kegagalan

terhadap keseluruhan sistem. Gunakan skala 1 (kondisi terbaik) sampai 10 (kondisi

terburuk).
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e. Potential Causes Of Failure

Potential Causes Of Failure berisi tentang apa saja yang menyebabkan terjadinya

kegagalan pada suatu sistem

f. 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).

g. Current Control

Current Control disini menunjukkan metode kontrol apa yang sudah

diterapkan/dipasang untuk mencegah terjadinya failure mode atau mendeteksi jika

terjadi failure mode.

h. Detection (DET)

Detection merupakan nilai dari seberapa besar kemungkinan bahwa current control

bisa 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).

i. Risk Priority Number (RPN)

RPN adalah hasil perkalian antara Severity, Occurrrence, dan Detection atau

dituliskan dengan rumus:

RPN = Severity x Occurrence x Detection (2.1)

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.

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,2009).
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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 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).
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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 tabel

Tabel 2.3 Rating Severity

Rating Severity Keterangan

1 Tidak ada efek gangguan Tidak ada efek yang terjadi

2 Terjadi gangguan, tetapi unit

normal

Terjadinya gangguan tidak mengganggu jalannya sistem

dan unit beroperasi secara normal

3 Unit gagal start Proses starting PLTG gagal karena adanya gangguan pada

sistem

4 Unit standby Terjadinya gangguan mengakibatkan PLTG di stanby atau

dalam keadaan tanpa beban

5 Dilepas dan dilepas paralelel Terjadinya gangguan maka sistem dilepas dari jaringan

dengan cara menurunkan beban secara perlahan

6 Distop normal Terjadinya gangguan menyebabkan proses kerja sistem

dihentikan dengan cara menurunkan beban secara perlahan

7 Stop emergensi Terjadinya gangguan menyebabkan proses kerja sistem

dihentikan pada saat sistem dalam keadaan berbeban

8 Trip Terjadinya gangguan pada sistem saat dalam  keadaan

berbeban, ditandai dengan PMT trip

9 Unit tidak dapat beroperasi Adanya gangguan mengakibatkan unit tidak dapat

dioperasikan dalam jangka waktu tertentu

10 System tidak dapat berfungsi

sama sekali, menimbulkan

kerusakan yang besar, peringatan

dan kecelakaan

Kegagalan sistem yang menghasilkan efek sangat

berbahaya

(Sumber: PT PLN 2015)

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
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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.

Tabel 2.4 Rating Occurrence

Rating Example Frekuensi kejadian

1 < 1 per 1

2 ≥ 1 per tahun

3 ≥ 1 per setengah tahun

4 ≥ 1 per seperempat tahun

5 ≥ 1 per bulan

6 ≥ 1 per 2 minggu

7 ≥ 1 per minggu

8 ≥ 1 per 2-3 hari

9 ≥ 1 per hari

10 ≥ 1 per kejadian per shif

(Sumber: PT PLN 2015)

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).

Penetapan Rating Detection

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

maka ditetapkan Rating Detection berdasarkan kemampuan untuk mendeteksi gangguan.
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Tabel 2.5 Rating Detection

Rating Detection description PLTG

1 Tidak berlaku

2 Deteksi kejadian terjadi karena adanya pemeriksaan rutin

3 Deteksi kejadian terjadi karena adanya pemeriksaan tidak terencana

4 Deteksi kejadian terjadi karena adanya proses kerja komponen yang tidak normal

5 Deteksi kejadian terjadi karena adanya gangguan pada komponen

6 Deteksi kejadian terjadi karena adanya tanda alarm peringatan dini

7 Deteksi kejadian terjadi karena adanya tanda alarm emergensi

8 Deteksi kejadian karena PMT trip

9 Kegagalan tidak terdeteksi dan  menimbulkan kerusakan yang besar

10 Tidak berlaku

(Sumber: PT PLN 2015)

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).

Semakin kecil nilai RPN maka semakin baik tingkat keandalan sistem tersebut,

begitu juga sebaliknya apabila nilai RPN tinggi maka semakin bermasalah sistem tersebut.

Pada metode Failure Mode And Effect Analysis (FMEA) sebuah sistem dikatakan handal

apabila nilai RPNnya kecil dari 200, apabila nilai RPN lebih dari 200 maka perlu adanya

penanggulangan terhadap sistem tersebut. Cara lain untuk menampilkan nilai RPN adalah

dengan suatu analisa pareto, dimana analisa pareto berguna untuk mengetahui sistem yang

memberikan kontribusi kegagalan dalam sistem (Dermott,2009).
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7. Prioritakan 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 paareto 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).

Adapun kegunaan dari diagram pareto diantaranya:

a. Menunjukkan persoalan utama yang perlu segera diatasi

b. Menyatakan perbandingan masing-masing persoalan yang ada dan komulatif secara

keseluruhan

Penyusunan diagram pareto sangat sederhana, adapun tahapan dalam penyusunan

pareto adalah sebagai berikut:

a. Menentukan permasalahan yang akan diteliti dan pengumpulan data

b. Melakukan pengklasifikasian data dengan cara merangkum data dan membuat

rangking     kategori data tersebut dari yang terbesar hingga yang terkecil, misal

frekuensi a : 2, b : 3, dan c : 5.

c. Menghitung frekuensi kumulatif, misalkan pada baris pertama nilai a = 2, pada baris

kedua nilai a+b = 5, dan pada baris ketiga a+b+c = 10.

d. Menentukan persentase pada masing-masing nilai, missal a = (2/10) x 100% = 20%

sedangkan pesentase b = 30% dan c = 50%.

e. Menghitung persentase kumulatif yang digunakan, pada baris pertama nilai a = 20%,

pada baris kedua nilai a+b = 50%, dan pada baris ketiga a+b+c = 100%

f. Membuat dua sumbu vertikal dan satu sumbu horizontal sehingga terbentuk seperti

huruf U.

g. Sumbu vertical kiri digunakan sebagai skala dari frekuensi atau data yang didapatkan,

dengan skala dari 0 sampai pada total keseluruhan,yaitu a+b+c = 10.

h. Sumbu vertikal kanan merupakan presentase, dengan skala 0% sampai dengan 100%.
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i. Pada sumbu horizontal diisi dengan komponen atau data yang didapatkan, urutannya

mulai dari frekuensi terbesar sampai yang terkecil.

j. Menggambar diagram batang untuk setiap nilai komponennya, serta membuat

histogram.

2.5 Analisa Ketersediaan (Avaibillity)

Avaibillity adalah kemampuaan suatu sistem dapat beroperasi sebagaimana

mestinya pada suatu saat atau waktu yang ditentukan. Analisa rekayasa ketersediaan

(Avaibillity engineering analysis) merupakan sebuah metodologi yang dapat membantu

insyinyur dalam memperbaiki produktivitas dari sebuah plant (Priyanta,2000).

Nilai Avaibillity adalah dari 0 sampai 1 atau dari 0% sampai dengan 100%.

Semakin tinggi nilai Avaibillity suatu item maka semakin baik kualitas item tersebut.

Sedangkan nilai Avaibillity standar untuk industri adalah 90% atau lebih (Suhendra,2005

dalam hendra 2012).

Dalam menentukan ketersediaan didapatkan dari dua faktor yaitu, MTTR (Mean

Time to Repair) atau ukuran perawatan dari sebuah komponen, dan MTTF(Mean Time to

Failure) atau ukuran dari keandalan komponen. MTTF dan MTTR dapat dirumuskan pada

persamaan:

MTTF = ƛ (2.2)

MTTR = (2.3)

Dimana:

ƛ = Laju Kegagalan Per Tahun

µ = Laju Perbaikan Rata-Rata

Maka untuk ketersediaan didapatkan persamaan:

Availability = (2.4)
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2.6 Perawatan (Maintenance)

Perawatan adalah sebuah operasi atau aktifitas yang harus dilakukan secara berkala

dengan tujuan untuk melakukan pergantian kerusakan peralatan. Fungsi pertama dari

perawatan adalah untuk melindungi peralatan-peralatan agar dapat beroperasi secara

normal dan juga untuk mencegah kerusakan dini. Secara garis besar maintenance terbagi

dua preventive maintenance dan corrective maintenance.

a. Preventive  Maintenance

Preventive  maintenance adalah perawatan yang dilakukan pada interval waktu

yang sudah ditentukan, contoh dari strategi ini adalah scheduled maintenance, atau yang

berhubungan dengan kriteria yang sudah ditentukan, contohnya condition maintenance.

Dengan melakukan perawatan preventive mengandung maksud untuk mengurangi

probabilitas kegagalan atau penurunan performansi dari suatu sistem (Priyanta,2000).

b. Corrective Maintenance

Corrective maintenance adalah perawatan yang dilakukan setelah perawatan

mengalami kegagalan dan perawaatan ini dimaksudkan untuk mengembalikan sistem

kepada keadaan dimana sistem tersebut dapat melakukan fungsinya kembali (Priyanta,

2000).


