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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

PT Samator Gas Industri Gresik merupakan salah satu perusahaan industri 

yang memproduksi berbagai macam gas seperti Nitrogen, Oksigen, Hidrogen, 

Asetilena dan Argon. Untuk memproduksi gas tersebut PT Samator memiliki tiga 

unit produksi yaitu Unit Hidrogen, Unit Air Separation Plant (ASP) dan Unit 

Asetilena. Dari ketiga unit produksi tersebut yang memiliki kapasitas produksi 

paling besar adalah unit ASP, yang dimana pada unit ini memproduksi gas oksigen, 

nitrogen dan argon. Air Separation Plant (ASP) merupakan unit pemisahanan udara 

dengan menggunakan sistem distilasi bertekanan, pemisahan tersebut berdasarkan 

perbedaan titik didih dari masing – masing gas yang terdapat di udara. Pada ASP 

ini dimana pada fungsi utamanya yaitu untuk memisahkan udara, sehingga 

komponen yang digunakan tidak hanya menggunakan satu mesin melainkan lebih 

dari satu mesin yang digunakan. Untuk menjalankan fungsinya memproduksi 

berupa liquid, ASP memiliki beberapa unit seperti filtrasi, adsorpsi dan distilasi 

kolom. Pada ASP antara gas dan air dipisahkan, karena di dalam separator 

diharapkan tidak terdapat kondensat atau air sama sekali. Dan jika terdapat air maka 

akan terjadi vibrasi yang sangat keras dikompressor, maka dari itu level separator 

dijaga sangat ketat (Rahmawati, 2013). 

Pada proses produksinya, yang terdiri dari banyak mesin yang saling 

berkaitan, yang pastinya akan memiliki beberapa kegagalan. Ketika ada beberapa 

mesin yang terjadi kegagalan maka secara tidak langsung akan menghambat 

jalannya proses produksi, sehingga tidak bisa menghasilkan output yang sesuai 

target. Semakin besar risiko yang terjadi, maka kerugian yang akan ditanggung 

akan lebih besar dan jika kegagalan tersebut memberikan dampak yang signifikan 

bisa mengalami kerugian pada perusahaan. Pada setiap tahapan proses produksi 

khususnya pada plant ASP tidak terlepas dari berbagai risiko dan ketidakpastian 

terlebih pada produksinya yaitu oksigen, nitrogen dan argon. Beberapa proses 

produksi pasti akan pernah mengalami kegagalan yang bisa disebabkan seperti pada 
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komponen mesin itu sendiri. Untuk mengurangi dampak yang merugikan bagi suatu 

perusahaan, maka perlu dilakukan suatu penilaian risiko terhadap variable risiko 

yang ada.  

Penilaian risiko bertujuan untuk mengevaluasi besarnya risiko serta 

dampak yang akan ditimbulkannya, sehingga dari kerugian yang terjadi dapat 

diminimalisir dan masih dalam batas-batas yang dapat diterima. Penilaian risiko 

digunakan sebagai langkah untuk menentukan tingkat risiko yang ditinjau dari 

kemungkinan kejadian (probability) dan dampak yang ditimbulkan (impact). 

Dalam hal ini risiko adalah kombinasi logis dari kemungkinan (probabilitas) dan 

perlu menggunakan logika fuzzy. Karena metode ini lebih fleksibel dan bermakna 

untuk menilai risiko, pada metode ini merupakan permasalahan yang dipakai untuk 

mengatasi hal yang tidak pasti pada masalah-masalah yang mempunyai banyak 

jawaban, metode ini juga biasa disebut Fuzzy Logic atau logika samar (Rusdy dkk. 

2016). Logika fuzzy berguna untuk memecahkan permasalahan yang mengandung 

ketidaktegasan. Bahwa dengan menggunakan metode fuzzy untuk penilaian risiko 

lebih akurat seperti pada jurnal Penilaian Risiko Dengan Metode Fuzzy Pada 

Proyek Pembangunan Jembatan Tello (Latief dkk., 2016).  

Pada penelitian sebelumnya pada jurnal “Analisis Safety System dan 

Manajemen Risiko pada Steam Boiler PLTU di Unit 5 Pembangkit Paiton, PT. 

YTL”, dimana output  menganalisis risiko pada suatu unit produksi namun dalam 

pendekatannya menggunakan metode HAZOPS. Dalam hasilnya yang 

menggunakan risk matrix dihasilkan bahwa komponen yang memiliki risiko bahaya 

paling besar adalah level transmitter steam drum, yaitu dengan kriteria risiko 

likelihood adalah A yang berarti terjadi lebih dari 5 kali dalam 5 tahun dan kriteria 

konsekuensi adalah 4, sehingga risiko bernilai Extreme Risk (Kristianingsih, 2013).  

Metode HAZOPS memang lebih detail dalam mengidentifikasi bahaya, lebih 

mudah dibaca oleh operator, lebih dominan terhadap equipment namun bentuk form 

lebih rumit, membutuhkan waktu identifikasi lebih lama dan kurang mudah 

digunakan. Sedangkan pada metode Fuzzy Logic yaitu menganalisis serta menilai 

risiko yang ditimbulkan dengan mengimplementasikan analisis risiko (sistem 

berbasis logika). Menurut H.S. Sii et all dalam  jurnal  Reliability  Engineering  and  

System  Safety  menyebutkan bahwa penggunaan estimasi nilai risiko dengan  
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menggunakan  pendekatan  fuzzy logic memiliki beberapa kelebihan, diantaranya 

seperti level risiko yang berhubungan dengan suatu kegiatan dapat dievaluasi 

langsung dengan menggunakan bahasa (natural language), toleran atau fleksible 

terhadap data yang tidak pasti (imprecise) dan informasi yang ambigu. Fuzzy logic 

dapat mentransformasikan pengetahuan yang berbasis dari para ahli ke dalam 

bentuk formulasi matematis, dan memberikan struktur yang lebih fleksibel untuk 

menggabungkan antara informasi yang bersifat kualitatif maupun yang bersifat 

kuantitatif. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana 

penilaian risiko berbasis fuzzy logic pada unit Air Separation Plant (ASP) di PT 

Samator Gas Industri Gresik. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah, didapatkan tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk menganalisa hasil penilaian risiko berbasis fuzzy logic pada unit Air 

Separation Plant (ASP) di PT Samator Gas Industri Gresik.  

 

1.4. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kegagalan unit ASP didekati dengan data maintenance selama periode waktu 

selama 5 tahun yaitu pada tahun 2012-2016 

2. Nilai consequence diperoleh dengan pendekatan kualitatif. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari tugas akhir ini adalah sebagai bahan pertimbangan bagi 

perusahaan PT Samator Gresik, khususnya bagi departemen safety untuk 

menjalankan system safety yang baik serta memberikan rekomendasi dalam 

menjalankan langkah-langkah mitigasi maupun respon bahaya yang mungkin 

terjadi pada unit Air Separation Plant (ASP). 

Halaman ini sengaja dikosongkan 
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