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BAB 1  

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

  Perkembangan teknologi industri saat ini semakin berkembang pesat sesuai 

dengan kemajuan zaman. Persaingan di dalam dunia industri sendiri menuntut 

adanya peningkatan ketersediaan peralatan atau mesin guna mendukung efektivitas 

dan efisiensi produksi suatu perusahaan (Habibi ,2013). Dengan meningkatnya 

kebutuhan fasilitas produksi maka diperlukan proses perawatan yang baik. 

Aktivitas produksi sering mengalami kerusakan dikarenakan tidak berfungsi mesin 

– mesin produksi yang merupakan komponen utama dalam industri manufaktur. 

Mesin yang mengalami kegagalan atau kerusakan akan mengakibatkan downtime 

yang mempengaruhi turunnya keandalan mesin dan produktivitas perusahaan. 

Kegiatan perawatan (maintenance) menjadi salah satu faktor penting yang akan 

menunjang keandalan suatu mesin. Karena mesin yang tidak terawat dengan baik 

akan menghambat kinerja proses produksi. 

Perusahaan PT XYZ merupakan salah satu perusahaan yang bergerak 

dalam bidang industri petrochemical yang memproduksi bahan kimia diantaranya 

2-EH (Ethyl Hexanol), NBA (Normal Butanol), IBA (Iso Butanol) dan CO2 liquid. 

Perusahaan yang memproduksi produk tersebut hanya memiliki kompetitor asing, 

karena di dalam negeri produk tersebut masih belum ada perusahaan lain yang 

memproduksi produk tersebut dibandingkan dengan pasar luar negeri, produk 

tersebut sudah banyak yang memproduksi dan memanfaatkannya, maka dengan 

persaingan tersebut perusahaan sangat serius untuk menangani masalah yang 

berkaitan dengan produksi terutama mesin. Pada saat waktu downtime mesin yang 

dikarenakan kerak yang menempel pada dinding CO2 Stripper dan pengoprasian 

mesin selama 24 jam secara kontinyu dapat menurunkan performa dan umur 

penggunaannya serta menyebabkan kecelakaan kerja, maka dari itu menjadi hal 

yang sangatlah penting untuk diperhatikan karena jika tidak ditangani dengan baik 

akan menurunkan produktivitas pada perusahaan selain itu penggunaan mesin dari 

awal operasi hingga saat ini juga sangatlah penting untuk diperhatikan karena 
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perusahaan sudah berdiri sejak tahun 1998 . Dalam proses produksi PT XYZ 

menggunakan teknologi-teknologi yang mumpuni agar mendapatkan produk-

produk yang berkualitas, salah satu sarana tersebut yaitu produksi Synthesis Gas. 

Plant (Syn Gas Plant), terdiri dari unit reformer yang berfungsi untuk 

mengubah natural gas menjadi Syn gas dan Hidrogen, menggunakan teknologi 

Holder Topse dan CO2 Stripper yang memiliki fungsi memisahkan senyawa 

campuran CH4 atau gas alam dengan Methyldiethanolamine atau CH3N(C2H4OH)2 

menjadi senyawa CO2 gas dan DEA atau Dietahnolamine atau (C2H4OH)2. 

Dietahnolamine hasil pemisahan akan dijual ke perusahaan pupuk sebagai bahan 

dasar urea, sedangkan CO2 akan diteruskan menuju CO2 liquid plant dengan 

kapasitas 15.000 metrik ton/tahun (Mubarok, 2015). Dengan kapasitas produksi 

yang sangat besar dan terus meningkat serta umur operasi mesin yang sudah lama 

(20 tahun), maka dari itu sering terjadi kendalan dalam proses produksi. Dalam 

menjaga kelancaran proses produksi, maka PT XYZ selalu berupaya untuk 

meningkatkan sistem pemeliharaan mesin. Salah satu plant tersebut adalah CO2 

Stripper. Energi yang digunakan pada proses pelepasan CO2 ini  dapat berasal dari 

pemanasan, pendinginan, atau energi yang dihasilkan dari proses itu sendiri yang 

selalu terkontrol oleh Safety Instrumented System yang ada dalam CO2 Stripper. 

Selain itu pengoprasian CO2 Stripper selama 24jam secara terus menerus menjadi 

penyebab penurunan performa dan kegagalan mesin (Pratama, 2015). Adanya 

kegagalan seperti  Oleh sebab itu perlu dilakukan analisa untuk terus menjaga 

kinerja seperti saat awal desain dengan cara analisa keandalan dan Safety Integrity 

Level yang ada dalam proses CO2 Stripper.  

 Pada saat ini kebijakan perawatan mesin yang diterapkan pada PT XYZ 

yaitu preventive maintenance dimana tindakan ini dilakukan sebelum terjadinya 

kegagalan atau kerusakan mesin tetapi tindakan preventive maintenance belum 

dikorelasikan dengan realita mesin yang berada dilapangan tanpa melihat kondisi 

mesin. Tetapi terkadang juga menggunakan unplanned maintenance dimana 

tindakan ini mengatasi kerusakan atau kegagalan jika kerusakan terjadi secara tiba-

tiba yang mengakibatkan semua proses produksi berhenti dan akan menurunkan 

produktivitas perusahaan (Mubarok, 2015). Sebagai bentuk peningkatan dan 

evaluasi perawatan, maka dapat dilakukan analisa keandalan dan Safety Integrity 
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Level pada mesin sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kerusakan 

atau kegagalan mesin secara tiba-tiba atau downtime mesin. 

Dalam penelitian yang dilakukan Prasnandia, A.E., (2014) Salah satu 

komponen penting dalam proses CO2 removal adalah CO2 stripper. CO2 stripper 

berfungsi untuk menghilangkan CO2  yang telah terserap oleh larutan Benfield 

dengan cara stripping steam, penambahan panas dan penurunan tekanan. Melihat 

fungsinya yang sangat penting dalam pemisahan CO2 , maka diperlukan CO2 

stripper dengan reliability yang baik. Fungsinya tak lain untuk memastikan 

keselamatan operasi dan reliability dari sistem tersebut. Salah satu cara untuk 

mempertahankan sistem reliability steam turbin adalah dengan melakukan 

perawatan. Berdasarkan hasil analisi secara kuantitatif dan kualitatif dengan 

menggunakan metode RCM II, komponen yang mampu mencapai nilai R(t) 0,6 

pada unit stripper quench cooler A dengan interval 2500 jam. Jenis perawatan yang 

diterapkan pada sistem stripper CO2 stripper adalah perbaikan unit stripper, flow 

valve, pressure valve, line CO2, setiap shutdown plant pergantian membran plat dan 

gasket 107C, drain strainer, gasket dan flange demint setiap 6 bulan sekali. 

Adapun penelitian yang dilakukan Sholihah, U.A., (2015). “Analisa Safety 

Integrity Level (SIL) Dengan Metode Risk Graph dan Fault Tree Analysis (FTA) 

Pada Unit CO2 Absorber 101-E di Ammonia Plant PT.Petrokimia”  Analisis 

dilakukan dengan mengunakan dua metode yaitu Risk Graph dan Fault Tree 

Analysis (FTA). Metode risk graph digunakan untuk mengetahui nilai SIL setiap 

skenario kejadian yang ada di Hazard and Operability (HazOp) PT.Petrokimia 

Gresik sedangkan FTA digunakan untuk mengetahu SIL sistem CO2 Absorber 101-

E berdasarkan potensi kegagalan komponen yang ada pada sistem tersebut. 

Berdasarkan metode risk graph didapatkan bahwa skenario kejadian overpressure 

mempunyai SIL 3 sedangkan pada skenario kejadian no flow dan skenario kejadian 

low level mempunyai nilai SIL 2. Nilai SIL tersebut didapatkan dengan menentukan 

besar konsekuensi, frekuensi kunjungan manusia di lapangan, kemungkinan 

menghindari kejadian bahaya serta likelihood pada komponen. Metode Risk Graph 

dapat digunakan untuk menentukan Safety Integrity Level (SIL) pada daughter 

station CNG yang berdasar pada parameter kejadian yang berbahaya, yaitu 
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frekuensi, konsekuensi, probabilitas menghindari kejadian dan probabilitas 

kejadian yang tidak diinginkan. 

Maka pada penelitian ini akan dilakukan analisa keandalan dan Safety Integrity 

Level (SIL) dengan perhitungan kuantitatif dan metode risk graph pada tiap 

komponen CO2 Stripper serta dilakukan perbandingan hasil analisa dengan target 

nilai yang diharapkan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kegagalan mesin 

secara tiba–tiba dan meningkatkan keandalan mesin dengan berfokus kepada 

komponen mesin CO2 Stripper yang akan menjadi perencanaan maintenance yang 

efisien. Analisa ini dilakukan agar mendapatkan hasil keandalan dan Safety 

Integrity Level System secara spesifik dan didapatkan upaya yang tepat untuk 

menurunkan kegagalan pada CO2 Stripper.  

1.2  Perumusan Masalah 

 Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah pada penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana hasil dari analisa keandalan CO2 Stripper di PT XYZ? 

2. Bagaimana hasil dari analisa Safety Instrumented Level  (SIL) CO2 Stripper di 

PT XYZ? 

3. Bagaimana upaya peningkatan performa keandalan dan Safety Instrumented 

Level  (SIL) CO2 Stripper di PT XYZ agar sesuai dengan target yang 

diharapkan? 

1.3  Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan perumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai pada penelitian 

tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisa keandalan CO2 Stripper di PT XYZ. 

2. Untuk menganalisa Safety Instrumented Level (SIL) CO2 Stripper di PT XYZ. 

3. Memberikan solusi upaya peningkatan performa keandalan dan Safety 

Instrumented Level  (SIL) CO2 Stripper di PT XYZ agar sesuai dengan target 

yang diharapkan. 
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1.4  Batasan Masalah 

 Batasan masalah pada tugas akhir ini antara lain adalah sebagai berikut : 

1. Data-data kegagalan dan kerusakan yang digunakan selama 10 tahun dan 

menggunakan range waktu data maintenance (failure - repair) CO2. Stripper 

yaitu mulai 2009 sampai 2019 diperoleh dari Departemen Maintenance dan 

Departemen Quality Control Assurance and Safety. 

2. Pengambilan data dilakukan secara interview online karena pembatasan tamu 

yang masuk ke area PT XYZ akibat pandemi covid-19. 

3. Dalam analisa keandalan difokuskan pada komponen CO2. Stripper, sedangkan 

untuk analisa SIL difokuskan pada instrumen pengaman pada CO2. Stripper. 

4. Dalam penentuan parameter risiko menggunakan metode risk graph 

berdasarkan hasil wawancara online. 

Penelitian ini tidak mempertimbangkan biaya dan tidak mempertimbangkan 

faktor data kualitatif sebagai acuan peningkatan performa keandalan dan Safety 

Integrity Level. 

1.5  Manfaat 

  Sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan PT XYZ Gresik yaitu 

Departemen Maintenance dan Departemen Quality Control Assurance Safety 

dalam menjalankan maupun melakukan pemeriksaan terhadap CO2 Stripper sesuai 

ketentuan waktu yang telah direncanakan untuk meminimalisir terjadinya 

kerusakan di luar jadwal maintenance dan memberikan informasi serta solusi 

terkait permasalahan dari kegagalan atau downtime pada CO2 Stripper PT XYZ 

Gresik secara jelas dan terperinci.
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Halaman ini sengaja dikosongkan. 

  


