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1 BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

PLTGU merupakan salah satu pembangkit listrik yang terdapat di PT PJB 

UP Gresik selain PLTU dan PLTG. Energi listrik yang dapat dihasilkan oleh PT 

PJB UP Gresik tersebut, dikarenakan adanya komponen penting yang saling 

terintegrasi dalam prosesnya. Komponen utama tersebut antara lain yaitu, boiler, 

turbin, kondensor, dan generator. Akan tetapi dalam PLTGU (Pembangkit Listrik 

Tenaga Gas dan Uap) terdapat salah satu komponen utama yang berperan penting 

dalam menghasilkan listrik adalah HRSG. 
 

HRSG menjadi bagian yang sangat penting karena komponen ini yang 

mengubah air menjadi uap dengan adanya proses pemanasan dengan memanfaatkan 

sisa gas buang dari PLTG (PT PLN, 2001). Hasil uap inilah yang akan digunakan 

untuk memutar turbin dan dibangkitkan menjadi energi listrik sesuai dengan sistem 

kerja yang ada pada perusahaan tersebut. HRSG tersebut bekerja pada temperatur 

dan tekanan yang tinggi. Berdasarkan pada work order di PT PJB UP Gresik, pada 

tahun 2016 terdeteksi kebocoran pada Superheater system HRSG block 1.1 dan 

pada tahun 2017 terjadi trip pada HRSG block 1.1, serta pernah mengalami 

kebocoran di tahun-tahun sebelumnya (Report Rendal Har PT PJB UP Gresik, 

2017). Dengan begitu, untuk menjaga keandalan dan keselamatan atau safety dari 

perusahaan pembangkit listrik ini, maka diperlukan suatu safety system untuk 

masing-masing plant atau komponen yang sangat baik sesuai dengan kemungkinan 

tingginya kegagalan atau risiko yang akan dihasilkan. Kegagalan proses tersebut 

tidak hanya disebabkan oleh proses, akan tetapi dapat juga terjadi karena kesalahan 

manusia sebagai operator, mesin yang digunakan, spec mesin atau komponen yang 

tidak sesuai, pengecekan dan perbaikan yang tidak sesuai dengan standar, 

manajemen yang buruk, metode safety yang kurang baik dan tidak sesuai, dan lain 

sebagainya. Apabila salah satu dari kegagalan atau kesalahan ini terjadi maka dapat 

membahayakan keberlangsungan proses dari sistem PLTGU dan akan 
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menimbulkan banyak kerugian. Oleh karena itu, hal ini dapat diminimalisir dengan 

menganalisis risiko yang mungkin terjadi. Analisis risiko dilakukan untuk 

mengetahui penyebab dari bahaya yang mungkin terjadi, dampak hingga dapat 

diketahui tindakan preventif yang dapat dilakukan. 
 

Analisis risiko dilakukan dengan mengidentifikasi bahaya yang mungkin 

terjadi dari suatu proses operasi. Salah satu analisis risiko dapat dilakukan dengan 

berdasarkan studi Hazard and Operability. Studi Hazard and Operability dapat 

dilakukan dengan menggunakan metode HAZOPS. HAZOPS (Hazard and 

Operability Study) merupakan suatu metode analisis risiko dengan teknik 

identifikasi dan analisis bahaya yang digunakan untuk meninjau suatu proses atau 

operasi pada sebuah sistem secara sistematis. Penerapan HAZOPS ini memberikan 

kelebihan bahwa identifikasi bahaya dan risiko dilakukan dengan sangat detail 

setiap itemnya dengan penggunaan node dan parameter diperoleh evaluasi bahaya 

dan risiko cukup signifikan, sehingga dapat diketahui tingkat risiko tertinggi dengan 

level extreme risk risk (Juniani, dkk, 2008). Identifikasi bahaya dengan 

menggunakan HAZOPS ini juga dapat dilakukan dengan penentuan 4 node pada 

steam turbine. Lalu penentuan guideword dan deviasi berdasarkan control chart 

data proses transmitter di setiap node dan untuk estimasi likelihood berdasarkan 

nilai MTTF tiap transmitter (Zulfiana, dkk, 2013). Untuk menilai risiko tersebut, 

dapat dilakukan dengan mengkombinasikan consequences dan likelihood 

(HAZOPS Guidelines, 2011). Penelitian sebelumnya juga yang telah melakukan 

kombinasi antara consequences dan likelihood dengan metode HAZOPS yang 

dilakukan di PT YTL pada steam boiler PLTU unit 5, yaitu hasil penelitiannya 

menunjukkan risiko paling besar terdapat pada terjadi pada level transmitter steam 

drum pada saat kondisi less level dengan kriteria likelihood adalah A dan juga 

terdapat pada pressure transmitter outlet superheater dengan kriteria likelihood 

adalah B (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 dibandingkan dengan HIRARC (Hazard Identification 

Risk Assessment And Risk Control) (Purnama, 2015). Pada penelitian sebelumnya 

juga, telah dilakukan analisis keandalan pada unit HRSG Blok II di PT PJB UP 
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Gresik dengan menggunakan metode FMECA (Failure Mode Effect and Critical 

Analysis). FMECA merupakan salah satu metode untuk analisis keandalan yang 

sering digunakan untuk memodelkan kegagalan dari suatu peralatan. Hasil yang 

didapatkan menunjukkan bahwa analisis keandalan dan aplikasi metode FMECA 

memberikan informasi bentuk kegagalan, penyebab kegagalan, dampak kegagalan 

dan penyelesaiannya dengan nilai Criticality. Dengan menggunakan metode 

tersebut didapatkan hasil FIN Tubes Superheater 2 pada HRSG C ada modul yang 

memiliki nilai keandalan yang paling rendah yaitu 0.325457587 dan nilai Criticality 

modul yang paling tinggi yaitu 0.456260767 sehingga modul ini memiliki prioritas 

paling tinggi dalam melakukan perawatan. Sedangkan untuk nilai criticality item 

paling tinggi adalah Superheater 1 dengan nilai 0.555075653 (Zafrullah, 2014). 

Penelitian-penelitian tersebut membuktikan bahwa HAZOPS efektif 

dalam mengidentifikasi dan menganalisis bahaya pada sebuah sistem secara 

sistematis serta dapat dilakukan rekomendasi untuk menanggulangi bahaya 

tersebut. Berdasarkan hal tersebut, sehingga untuk mengidentifikasi dan 

menganalisis bahaya pada unit HRSG di PLTGU berkaitan dengan kegagalan yang 

mungkin terjadi yang telah disebutkan sebelumnya, maka akan dilakukan analisis 

manajemen risiko pada unit HRSG di PLTGU, PT PJB UP Gresik dengan 

menggunakan metode HAZOPS. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan pada latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian 

ini adalah analisis risiko berdasarkan studi hazard and operability pada unit HRSG 

di PLTGU, PT PJB UP Gresik. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari tugas akhir ini antara lain adalah sebagai berikut: 

a. Mengetahui hasil identifikasi hazard yang dapat terjadi pada unit HRSG 

yang terdapat di PLTGU, PT PJB UP Gresik. 

b. Mengetahui hasil estimasi consequence dan likelihood yang terjadi pada 

unit HRSG yang terdapat di PLTGU, PT PJB UP Gresik. 
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c. Mendapatkan kriteria risiko pada unit HRSG yang terdapat di PLTGU, PT 

PJB UP Gresik. 

d. Memberikan rekomendasi pengendalian terhadap kemungkinan bahaya 

yang terjadi. 

 

1.4 Batasan dan Asumsi 

1.4.1 Asumsi 

 Asumsi-asumsi yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Proses operasi yang terjadi pada HRSG berjalan normal. 

b. Tidak terdapat kesalahan dari user. 

c. Proses engineer merupakan orang yang benar-benar expert di bidangnya. 

d. Proses engineer paling tidak telah terlibat penuh dalam 5 tahun pada plant 

HRSG. 

e. Tidak terjadi masalah pada proses operasi HRSG pada saat pengambilan 

data. 

f. Komponen-komponen pada HRSG dalam keadaan normal. 

 

1.4.2 Batasan Masalah 

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

a. Analisis hazard dilakukan berdasarkan variabel proses dan data kegagalan 

instrumen yang terdapat pada DCS screen. 

b. Obyek penelitian ini adalah unit HRSG Blok 1.1 di PLTGU, PT PJB UP 

Gresik. 

c. Data proses diambil pada bulan Februari - Maret. 

d. Data maintanance diambil dengan periode waktu selama 10 tahun yaitu 

pada tahun 2006-2016. 

e. Data yang didapatkan yaitu data sekunder dari data proses yang terdapat 

pada unit HRSG di PLGU, PT PJB UP Gresik. 


