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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

PT Pembangkitan Jawa-Bali Unit Pembangkitan Gresik (PT PJB UP 

Gresik) merupakan salah satu perusahaan pembangkitan listrik yang ada di 

Indonesia. PT PJB UP Gresik memiliki 3 jenis pembangkit, yaitu pembangkit 

listrik dengan tenaga uap (PLTU), pembangkit listrik dengan tenaga gas (PLTG) 

dan pembangkit listrik dengan tenaga uap dan gas (PLTGU). Setiap tahunnya PT 

PJB UP Gresik menghasilkan energi listrik total rata-rata sebesar 12.814 GWH 

yang pada pembangkitannya menggunakan bahan bakar gas, minyak solar atau 

High Speed Diesel (HSD) dan minyak residu atau Marine Fuel Oil (MFO) 

(Tarigan dkk, 2016). 

Pembangkit listrik dengan tenaga uap (PLTU) merupakan salah satu jenis 

pembangkitan listrik yang dihasilkan dari putaran turbin uap. Dimana turbin uap 

digerakkan dengan uap bertekanan hasil dari pemanasan air di ketel uap atau 

boiler. Proses pemanasan air pada ketel uap atau boiler menggunakan bahan bakar 

berupa minyak residu atau Marine Fuel Oil (MFO) dan minyak solar atau High 

Speed Diesel (HSD). Minyak residu atau Marine Fuel Oil (MFO) merupakan 

bahan bakar utama pada proses PLTU yang digunakan untuk memanaskan pipa 

air (water tube boiler) di dalam boiler sehingga air yang berada didalam pipa 

berubah wujud menjadi uap. MFO merupakan produk penyulingan minyak bumi 

setelah residu dan sebelum aspal dengan sifat yang dimiliki yaitu cenderung 

menggumpal seperti aspal. Sedangkan High Speed Diesel atau minyak solar 

merupakan bahan bakar bantuan dalam proses pembangkitan listrik dengan tenaga 

uap. HSD digunakan untuk menaikan suhu pada pengoperasian awal dan 

penstabilan pembakaran pada boiler. Bahan bakar HSD akan disemprotkan di 

ruang bakar, lalu saat ruang bakar telah mencapai suhu tertentu, maka bahan bakar 
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HSD akan diganti dengan bahan bakar MFO. Bahan bakar MFO akan dispray dan 

dikabutkan di dalam ruang bakar (Zeinda dkk., 2016). 

Bahan bakar MFO tidak dapat langsung digunakan sebagai bahan bakar 

dalam boiler sehingga sebelum masuk ke dalam ruang bakar boiler perlu adanya 

proses pemanasan awal untuk menurunkan nilai kekentalannya. Proses pemanasan 

minyak residu melalui berbagai tahap meliputi pemanasan awal dengan 

Preheater, penyaringan minyak residu dengan Agrigator Strainer, pemompaan 

hasil penyaringan menuju Sevice Tank dengan menggunakan Transfer Pump, 

Pemanasan ulang dengan Heater, sampai akhirnya minyak residu mencapai suhu 

85°C yang kemudian dipompa menuju ruang bakar atau main burner dalam boiler 

pada PLTU (PJB, 2017). MFO yang akan dipanaskan didapatkan dari tangki 

penyimpanan minyak (storage tank). Dimana tangki penyimpanan minyak 

digunakan sebagai tempat persediaan minyak selama proses pembangkitan listrik 

dengan tenaga uap. MFO dipompa langsung dari kapal tanker menuju tangki 

penyimpanan minyak (storage tank). Banyaknya instrument yang terlibat dalam 

proses pemanasan minyak residu serta pentingnya penggunaan minyak residu 

dalam proses PLTU maka perlu adanya identifikasi mengenai risiko-risiko yang 

mungkin muncul selama proses pemanasan minyak residu. Sehingga nantinya 

dapat dilakukan penanganan lebih lanjut jika risiko-risiko tersebut terjadi selama 

proses pemanasan minyak residu. Proses identifikasi perlu dilakukan terkait 

belum adanya analisa dari PT PJB UP Gresik mengenai kegagalan yang mungkin 

muncul selama proses tersebut.  

Metode FMEA (Failure Modes Effects Analysis) merupakan teknik 

analisis yang mampu memberikan keputusan para engineer selama perancangan 

dan pengembangan menurut Leitch (2009). Kelebihan dari metode FMEA antara 

lain hemat biaya, sistematis, dan penyelesaian tertuju pada potensial causes 

(penyebab yang potensial). Namun berkembangnya ilmu pengetahuan dan 

teknologi, FMEA konvensional dianggap memiliki beberapa kelemahan yakni 

keputusan FMEA sering subyektif dan kualitatif menurut Xu dkk (2002) dan Yeh 

& Hseh (2007) (Suwakdi dkk, 2017). Pada penelitian risk assessments pada 
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minyak residu ini, langkah awal yakni mengidentifikasi risiko dari setiap proses 

minyak residu dengan menggunakan FMEA (Failure Modes and Effects Analysis) 

merupakan metodologi yang digunakan untuk mengevaluasi kegagalan dalam 

sebuah sistem, desain, proses, atau pelayanan (service). Identifikasi kegagalan 

potensial dilakukan dengan cara pemberian nilai masing-masing berdasarkan 

tingkat kejadian (occurance), tingkat keparahan (severity), dan tingkat deteksi 

(detection) (Stamatis, 1995). Selanjutnya penelitian ini melakukan penilaian 

dengan metode fuzzy. Fuzzy pertama kali dicetuskan oleh Prof. L. A. Zadeh 

(1965) dari California University (Kusumadewi, 2003). Logika fuzzy mampu 

menghasilkan keputusan yang mempertimbangkan faktor ketidakpastian. 

Kelebihan logika fuzzy dapat digunakan dalam permasalahan di dunia nyata yang 

dominan bukan linier, karena logika fuzzy menggunakan nilai linguistik yang  

tidak linier (Yudanto dkk, 2013). 

Penilaian S,O,D dilakukan dengan metode fuzzy karena persamaan metode 

FMEA yang linier, dikarenakan bobot dari nilai tersebut sama dan kurang 

spesifik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penilaian risiko yang timbul dari 

identifikasi risiko yang muncul dalam proses pemansan minyak residu dengan 

menggunakan metode FMEA-Fuzzy. Dimana data nilai Severity, Occurance dan 

Detection didapat dari nilai rata-rata para ahli perusahaan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana menilai risiko dengan menggunakan metode FMEA-Fuzzy 

pada proses pemanasan minyak residu PT PJB UP Gresik? 

2. Bagaimana rekomendasi mitigasi risiko pada proses pemanasan minyak 

residu PT PJB UP Gresik dengan potensi risiko kategori sedang hingga 

tinggi?  
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Menilai risiko dengan menggunakan metode FMEA-Fuzzy pada proses 

pemanasan minyak residu PT PJB UP Gresik. 

2. Rekomendasi mitigasi risiko pada proses pemanasan minyak residu PT 

PJB UP Gresik dengan potensi risiko kategori sedang hingga tinggi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat yaitu dapat menjadi bahan 

pertimbangan bagi departemen K3, BBM, dan operator perusahaan PT PJB UP 

Gresik dalam penanganan risiko dengan memberikan rekomendasi terkait risiko 

proses pemanasan minyak residu. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Dalam pelaksanaan penelitian kedepannya, peneliti memberikan batasan 

agar penelitian ini terfokus dan jelas, batasan masalah tersebut diantaranya yaitu: 

1. Risiko yang di analisis yakni pada proses minyak residu PT PJB UP 

Gresik. 

2. Metode yang digunakan adalah FMEA Proses dan Fuzzy Mamdani. 

3. Nilai severity, occurance dan detection diperoleh dari rata-rata hasil 

wawancara para ahli. 

 


