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BAB III

METODE PENELITIAN

Adapun tahapan penelitian digambarkan seperti pada Gambar 3.1 diagram alir

penelitian berikut ini:

Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian
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3.1 Tahapan Penelitian

Agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka adapun tahapan yang akan

dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

Pada tahapan ini dilakukan pengamatan awal pada PT. PLN PLTD/G Teluk Lembu

Pekanbaru untuk melihat kondisi sebenarnya dari PT. PLN PLTD/G Teluk Lembu

Pekanbaru tersebut. Dan mencari permasalahan-permasalahan tentang keandalan yang

dihadapi oleh PT. PLN PLTD/G Teluk Lembu Pekanbaru,dalam hal ini adalah keandalan

suatu sistem instrumentasi Cooling Water System dan Fuel Oil Supply.

2. Perumusan Masalah dan Menentukan Tujuan Penelitian

Melalui tahapan identifikasi masalah, maka permasalaahan yang akan diteliti

adalah keandalan suatu sistem instrumentasi Cooling Water System dan Fuel Oil Supply.

Dengan adanya kegagalan sistem yang terjadi di PT. PLN PLTD/G Teluk Lembu

Pekanbaru dapat menurunkan kualitas dan keandalan dalam pengoperasain Pembangkit

Listrik Tenaga Gas (PLTG) tersebut. Untuk dapat menyelesaiakan permasalahan maka

ditetapkan tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah:

a. Untuk mengetahui tingkat keandalan instrumentasi Cooling Water System

Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) di PT. PLN PLTD/G Teluk Lembu

Pekanbaru dengan menggunakan metode Failure Mode And Effect Analysis

(FMEA).

b. Untuk mengetahui tingkat keandalan instrumentasi Feul Oil Supply Pembangkit

Listrik Tenaga Gas (PLTG) di PT. PLN PLTD/G Teluk Lembu Pekanbaru dengan

menggunakan metode Failure Mode And Effect Analysis (FMEA).

3. Pengumpulan data

Pada tahap pengumpulan data ini terdapat 3 tahap, yaitu:

a. Studi Pustaka

Pada tahapan ini dilakukan studi pustaka dengan tujuan untuk mendapatkan konsep

serta metode yang akan dipakai yang berhubungan dengan masalah dan tujuan

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

wawancara terhadap Supervisior.

b. Studi Lapangan

Pada tahapan ini melakukan studi lapangan ke Pembangkit Listrik Tenaga Gas

(PLTG) PT. PLN PLTD/G Teluk Lembu Pekanbaru untuk mengumpulkan data-
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data kegagalan yang terjadi pada obyek yang akan diteliti di PT. PLN PLTD/G

Teluk Lembu Pekanbaru sesuai dengan judul yang diangkat.

c. Wawancara

pada tahapan ini dilakukan wawancara dengan supervisior atau teknisi mengenai

mode-mode kegagalan sesuai yang dibutuhkan dalam penggunaa metode Failure

Mode And Effect Analysis (FMEA).

4. Pengolahan Data

Pada tahapan ini dilakukan pengolahan data sesuai dengan worksheet dan tata cara

dalam penyelesaian metode FMEA. Pada tahap ini untuk pengukuran atau penentuan dari

nilai rangking severity, occurrence, dan detection pada pengolahan data ini dilakukan

dengan cara brainstorming dengan pihak supervisior engineering PT. PLN PLTD/G Teluk

Lembu Pekanbaru. Hal ini dilakukan karena pihak supervisior dipandang lebih memiliki

keahlian, pengalaman kerja, dan banyak mengenal tentang karakteristik dari instrumentasi

yang bersangkutan sehingga menjamin suatu kepastian tentang keakuratan data yang

diperoleh.

Worksheet Failure Mode And Effect Analysis (FMEA) adalah seperti tabel 3.2

dibawah ini:

Tabel 3.1 Worksheet Failure Mode And Effect Analysis (FMEA)
Component
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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 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.
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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).

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, Occurrence, dan Detection atau dituliskan

dengan rumus:

RPN = Severity x Occurrence x Detection

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.

5. Penentuan Tingkat Keandalan Komponen

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

sistem pembangkit.

6. Kesimpulan dan Saran

Pada tahapan ini dilakukan penarikan kesimpulan dari penelitian yang telah

dilakukan dari awal sampai akhir. Serta saran-saran untuk penelitian selanjutnya yang

memiliki kaitannya dengan penelitian ini, serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam

upaya peningkatan keandalan komponen tersebut.


