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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 PT. SIPL merupakan perusahaan yang bergerak di industri hulu minyak dan 

gas tidak terlepas dari penggunan mesin, untuk menjaga proses produksi agar terus 

berjalan diperlukan pemeliharaan mesin-mesin yang digunakan. Pemeliharaan 

mesin dilakukan secara korektif, preventif, breakdown, dan prediktif. Pemeliharaan 

prediktif diperlukan untuk mengetahui indikasi kerusakan mesin lebih awal agar 

waktu mesin berhenti beroperasi saat perbaikan (downtime) tidak terlalu lama. 

Dengan mengetahui indikasi kerusakan mesin lebih awal, teknisi bisa 

memfokuskan perbaikan dan melakukan pembongkaran yang tidak perlu.  

Pemeliharaan prediktif sangat penting penggunaannya dalam industri 

minyak dan gas. Melalui pemeliharaan prediktif, kerusakan bantalan (bearing) 

dapat dideteksi lebih awal sehingga motor listrik dapat segera dibongkar untuk 

penggantian bantalan. Karena jika sudah terindikasi bantalan mengalami kerusakan 

namun motor lisrik masih digunakan akan menyebabkan putaran poros (shaft) 

menjadi berat (overload) dan menyebabkan arus listrik motor menjadi berlebih 

(over current). Kondisi tersebut menyebabkan meningkatnya suhu pada kawat 

gulungan rotor yang akan merusak bahan isolasi dan terjadi hubungan singkat arus 

listrik (short circuit) sehingga memercikkan api, gulungan rotor akhirnya akan 

terbakar. Dalam industri minyak dan gas tentu tidak boleh ada percikan api yang 

dapat memantik kebakaran pabrik. Dengan mengetahui indikasi kerusakan lebih 

awal, penggunaan motor listrik penggerak dapat dijaga agar selalu dalam keadaan 

baik saat beroperasi. 

 Pemeliharaan prediktif seringnya menggunakan vibrasi atau analisa 

getaran, termasuk PT.SIPL yang menggunakan alat microlog sebagai sensor dan 

software SKF untuk mengidentifikasi kondisi mesinnya. Penggunaan sensor 

microlog untuk pengambilan data vibrasi memerlukan sensor menempel pada 

komponen (Contact Measurement) yang dibawa operator, tentu ini menyebabkan 

resiko kecelakaan kerja bagi operator. Jika mesin memiliki vibrasi dan temperatur 
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yang tinggi  akan sangat berbahaya jika menggunakan sensor yang menempel pada 

komponen. Maka diperlukan Non-Contact Measurement dengan menggunakan 

sinyal emisi akustik, karena selain menghasilkan getaran, mesin juga menghasilkan 

emisi akustik yang merupakan bentuk lain dari getaran, perubahan getaran yang 

dihasilkan mesin menyebabkan perubahan emisi akustik yang dihasilkan oleh 

mesin (Vinaya,2015). Namun sinyal emisi akustik memiliki kelemahan, yaitu 

sinyal akustik dapat bercampur dengan sumber bunyi lain yang dihasilkan oleh 

lingkungan pabrik, sehingga perlu dilakukan pemisahan sinyal campuran untuk 

mengetahui sinyal sumber asli dari titik pengukuran mesin yang selanjutnya 

identifikasi kondisi mesin dapat dilakukan dengan mudah.   

 Teknik yang dipakai untuk memisahkan sinyal campuran dari berbagai 

sumber secara buta (blind) hingga menjadi sinyal pembentuknya disebut Blind 

Source Separation (BSS), “blind”  berarti tidak ada informasi mengenai sinyal 

sumber atau sistem pencampurannya. Pendekatan konsep BSS dapat dilakukan 

menggunakan metode Independent Component Analysis (ICA). Teknik Blind 

Source Separation pernah dilakukan oleh Rosi, dkk (2013) dengan algoritma ICA 

yang memiliki sumber suara karakteristik non – Gaussian seperti ship radiated 

noise dan sea ambient noise. ICA merupakan salah satu metode yang mengacu pada 

konsep BSS, dimana sinyal suara suatu mesin dapat dipisahkan dengan ICA 

menggunakan asumsi bahwa setiap mesin statistik independen dengan yang lain 

(Novitasari, 2014). Ada beberapa algoritma untuk optimasi metode ICA yang 

digunakan, dimana memiliki kelebihan dan kekurangan masing – masing. Beberapa 

algoritma ICA tersebut adalah Informax, Natural Gradient, dan FastICA.  

Algoritma FastICA dipilih dalam penelitian ini karena dikenal lebih cepat 

konvergen (memusat) daripada algoritma – algoritma sebelumnya.Algoritma 

FastICA memodelkan ICA dengan pendekatan non – gaussianity yang didasarkan 

pada negentropy dengan iterasi titik tetap (fixed point) (Atmaja, dkk, 2012). 

Algoritma FastICA disimpulkan oleh (Syarif,dkk,2011) sebagai metode komputasi 

cepat yang cukup efisien untuk menghasilkan taksiran isyarat yang mendekati 

kebenaran dari pemisahan sinyal tercampur. Algoritma FastICA dapat diaplikaskan 

untuk mendeteksi kerusakan pada mesin, Algoritma ini pernah digunakan Yulianto 
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(2017) dengan objek pengamatan yang mesin Screw Kompressor yang terletak di 

PT. Semen Gresik untuk mengetahui kondisi mesin, sinyal suara tercampur yang 

berhasil dipisahkan menjadi spektrum sinyal suara sumber asli kemudian divalidasi 

dengan spektrum vibrasi acceleration. Algoritma Fast ICA digunakan Anggraini 

(2014) untuk merancang sistem monitoring kerusakan mesin, mesin yang dideteksi 

kerusakannya adalah mesin bermotor yang dimiliki pabrik.   Algoritma FastICA 

juga digunakan Setiawan,dkk (2011) untuk perbaikan kualitas suara audio yang 

tercampur menjadi lebih jernih.  

Sensor yang digunakan untuk mendeteksi sinyal campuran berupa 2  

mikrofon yang disusun, Teknik ini disebut microphone array. Novitasari (2014) 

melakukan penelitian menggunakan microphone array yang memiliki susunan 

tertentu dengan fungsi sebagai sensor penangkap sinyal suara dari berbagai sumber 

untuk mendeteksi multi kerusakan. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui 

performansi sensor microphone array. Teknik microphone array dibuktikan dapat 

menggantikan sensor vibrasi . Sinyal suara berhasil dipisahkan sehingga mesin 

dapat dideteksi kerusakannya.  

Penelitian ini menggunakan metode FastICA untuk memisahkan sinyal 

suara yang tercampur di lingkungan pabrik . Hasil pemisahan sinyal nantinya untuk 

mengidentifikasi kondisi mesin Oxydation Blower 135-C-01B yang terletak pada 

Gas Processing Facility PT.SIPL. Sensor microphone array digunakan untuk 

merekam sinyal emisi akustik. Penelitian ini berfokus pada spektrum mesin yang 

mengalami kerusakan bantalan (bearing).  

1.2 Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana hasil pemisahan sinyal campuran menggunakan metode 

FastICA? 

2. Bagaimana hasil identifikasi kondisi mesin Oxydation Blower 

menggunakan sinyal suara hasil pemisahan menggunakan metode 

FastICA? 

 



 

4 
 

 

 1.3 Tujuan 

1. Untuk mengetahui hasil pemisahan sinyal campuran menggunakan 

metode FastICA. 

2. Untuk mengetahui hasil identifikasi kondisi mesin Oxydation Blower 

menggunakan sinyal suara hasil pemisahan menggunakan metode 

FastICA. 

  

1.4 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan metode 

pemeliharaan prediktif menggunakan sinyal emisi akustik dengan pemisahan sinyal 

campuran. Melalui penggunaan sinyal emisi akustik, resiko kecelakaan kerja 

operator saat pengambilan data pemeliharaan prediktif menggunakan sensor vibrasi 

diharapkan dapat dikurangi. 

1.5 Batasan Masalah 

 Ruang lingkup dan batasan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Penelitian dilakukan pada mesin berjenis rotary yakni Oxydation Blower 

135-C-01-B yang terletak di Gas Processing Facility PT.SIPL.  

2. Pada proses perekaman, faktor angin, suhu, dan reverberation diabaikan. 

3. Identifikasi kondisi mesin hanya pada titik Non - Drive End motor dan 

blower.  

4. Perekaman sinyal emisi akustik menggunakan 2 microphone bermerk 

Behringer XMS1800S dan Audio Interface Steinberg CI2+ dengan software 

Adobe Audition CC 2018. 

5. Pengambilan data sinyal baseline dan sinyal campuran hanya dilakukan satu 

kali perekaman pada masing–masing titik dan variasi jarak yang sudah 

ditentukan. 

 


