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PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) merupakan salah satu bagian 

dari PT PJB UP Gresik yang memiliki beberapa komponen utama seperti gas turbin 

generator, HRSG, dan steam turbin generator. Dalam menghasilkan listrik, unit 

PLTGU dipengaruhi oleh kinerja dari semua komponen-komponen yang terlibat di 

dalam unit PLTGU tersebut, salah satunya dipengaruhi oleh kinerja dari HRSG. 

Mesin Heat Recovery Steam Generator (HRSG) yang terdapat di PT. PJB UP 

Gresik merupakan salah satu mesin utama dalam proses pembangkitan listrik di 

PLTGU (Ismail, 2014). Dalam proses produksinya HRSG memiliki peran penting 

dengan memanfaatkan gas buang dari PLTG untuk memproduksi uap yang 

digunakan sebagai fluida kerja di PLTU. 

Heat Recovery Steam Generator (HRSG) merupakan alat yang digunakan 

untuk menghasilkan uap tersebut. Heat Recovery Steam Generator (HRSG) bekerja 

pada temperatur dan tekanan yang tinggi sehingga dibutuhkan sistem proteksi untuk 

menjaga dari kondisi berbahaya. Selain itu SIS memiliki fungsi yang penting untuk 

menjaga sistem HRSG agar tidak mengalami trip, karena kondisi trip dapat 

berpengaruh pada pasokan listrik di PLTGU. Hingga tahun 2017 HRSG masih 

mengalami trip, hal ini berdampak pada pasokan sehingga mengakibatkan kerugian 

materil. Sistem keselamatan kritis harus didesain sesuai dengan kebutuhan tingkat 

keselamatan yang tertuang dalam spesifikasi persyaratan keselamatan (safety 

requirement specification).  

Berdasarkan hasil kerja praktek yang dilakukan oleh Enik Sri Widarti pada 

tahun 2009 dengan judul laporan “Studi Keandalan (reliability) pada HRSG di PT 

PJB UP Gresik” mengindikasikan bahwa terdeteksi kebocoran pada HRSG. 

Kebocoran tersebut terjadi karena didalam tube terdapat aliran fluida yang 

mengandung zat-zat tertentu, sehingga zat tersebut berinteraksi dengan bahan tube 

itu sendiri dan mengakibatkan terjadinya endapan-endapan pada dinding tube. 

Endapan ini nantinya akan menghambat kerja dari sistem dan mengakibatkan 

kegagalan pada seluruh proses. Pada kondisi seperti itu yang berfungsi untuk 
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menjaga keamanan dari sistem HRSG adalah sistem proteksi atau SIS, sehingga 

ketika terdeteksi kebocoran alarm akan berbunyi dan memberikan perintah untuk 

SIS melakukan shutdown (Widarti, 2009). 

Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Yulia Reza Firdania tentang 

analisa performansi Safety Instrument System (SIS) pada HRSG di PT PJB UP 

Gresik dengan menggunakan metode Fault Tree Analysis (FTA). Dari penelitian 

ini didapatkan kesimpulan bahwa kebutuhan performansi Safety Instrument System 

HRSG berdasarkan metode risk graph dan standard IEC 61508 yaitu kategori SIL 

2 dan hasil analisa Safety Instrument System kuantitatif dengan metode Fault Tree 

Analysis (FTA) dengan nilai PFD 12,6977, yang berarti nilai SIL tidak termasuk 

dalam kategori standard IEC 61508 (Firdania, 2017).  

Selain analisa dari SIS pada HRSG, diperlukan juga analisa SIS yang 

mempertimbangkan Common Cause Failure (CCF), dimana faktor tersebut belum 

menjadi perhatian pada penelitian sebelumnya. Sistem keselamatan pada komponen 

redundant juga harus diusahakan untuk meminimalkan Common Cause Failure 

(CCF). Menurut Humphreyes, 1987 CCF didefinisikan sebagai suatu kegagalan 

dependen yang muncul dalam komponen redundant di mana beberapa kegagalan 

terjadi secara simultan di komponen-komponen yang berlainan dan disebabkan oleh 

satu kerusakan yang sama. Dengan demikian, CCF harus diperhatikan dalam 

analisis keandalan pada sistem yang mengandung redundansi komponen. Contoh 

dari CCF dapat berupa kesalahan fabrikasi, miskalibrasi sensor atau komponen, 

perawatan yang tidak benar, bypass kanal yang tidak tepat dan pengaruh faktor 

lingkungan seperti kelembaban dan suhu udara. 

Yuan-Jian Yang dan kawan-kawan pada tahun 2014 melakukan penelitian 

dengan judul “Reliability Analysis Of Electrohydraulic Servo Valve Suffering 

Common Cause Failures”. Electrohydraulic Servo Valve (EHSV) banyak 

digunakan di banyak bidang teknik. Keandalannya sangat penting untuk keamanan 

keseluruhan sistem kontrol servo. Penelitian ini mengidentifikasi penyebab 

kegagalan ESHV dengan mempertimbangkan faktor Common Cause Failure 

(CCF) dan ditambahkan juga metode Failure Mode Effects and Criticality Analysis 

(FMECA). Dari analisis tersebut, Yuan-Jian telah mengamati bahwa tingkat 
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kegagalan EHSV dengan CCF lebih tinggi dari pada tingkat kegagalan tanpa 

mempertimbangkan Common Cause Failure (Yang, 2014). 

Dengan mempertimbangkan Common Cause Failure, diharapkan lebih 

mencerminkan keadaan sesungguhnya pada sistem yang redundant di HRSG PT 

PJB-UP Gresik dibandingkan penelitian sebelumnya yang mengabaikan faktor 

Common Cause Failure. Berdasarkan alasan tersebut, maka dilakukan analisis 

terkait keandalan safety instrument system  dengan mempertimbangkan CCF pada 

HRSG PLTGU di PT. PJB UP Gresik. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana keandalan Safety Instrument System (SIS) dengan 

mempertimbangkan Common Cause Failure (CCF) pada HRSG PLTGU di PT PJB 

UP Gresik ? 

 

1.3 Tujuan 

Mengetahui keandalan Safety Instrument System (SIS) dengan 

mempertimbangkan Common Cause Failure (CCF) pada HRSG PLTGU di PT PJB 

UP Gresik. 

 

1.4 Manfaat 

Berikut merupakan beberapa manfaat yang didapatkan dari penelitian ini : 

1. Menambah wawasan penulis dalam menerapkan media yang sesuai dengan 

materi pembelajaran tertentu. Serta penulis mempunyai pengetahuan dan 

wawasan mengenai materi dan media pembelajaran yang sesuai. 

2. Memberikan informasi dan rekomendasi untuk perusahaan mengenai 

performansi Safety Instrument System (SIS) dengan mempertimbangkan 

Common Cause Failure (CCF) HRSG di PLTGU. 

3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, 

sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia 

pendidikan 
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1.5 Batasan Masalah 

1. Objek penelitian ini adalah Safety Instrument System (SIS) pada HRSG 

PLTGU di PT. PJB UP Gresik Unit 2 Blok 2. 

2. Batasan waktu pengambilan data dimulai dari tahun 2011-2016 

3. Penelitian ini hanya menggunakan data failure pada komponen. 

4. Data yang tidak ada didapatkan dari buku OREDA 2009. 

5. Kegagalan Instrument merupakan Dangerious Undetected (𝛽𝑖𝑛𝑡) (faktor 

diagnostic coverage (𝛽𝐷𝑖𝑛𝑡) belum diperhatikan) 

 


