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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Pabrik kelapa sawit (PKS) adalah suatu unit produksi yang membutuhkan 

sumber energi yang sangat besar yang  digunakan untuk  menggerakan mesin-

mesin dan peralatan yang membutuhkan energi dalam jumlah besar. Kebutuhan 

energi tersebut di penuhi dan dipasok dari boiler (ketel uap) dan generator 

(genset). Boiler atau ketel uap merupakan mesin yang memiliki perananan penting 

bagi kelangsungan kinerja dari suatu pabrik kelapa sawit dengan kata lain boiler 

berperan sebagai jantung dari pabrik kelapa sawit. Boiler berfungsi untuk 

menghasilkan dan menyuplai uap untuk memenuhi kebutuhan proses pabrik dan 

juga  perumahan karyawan di sekitar area pabrik.  

Boiler (ketel uap) merupakan bejana uap bertekanan yang berfungsi 

untuk memanaskan air dan menghasilkan steam (uap) yang akan dikonversi 

menjadi energi listrik melalui turbin, kemudian steam (uap) hasil keluaran dari 

turbin akan ditampung pada sebuah bejana yaitu Back pressure vassel (BPV). 

Kemudian  nantinya uap sisa dari BPV akan dialirkan ke beberapa stasiun proses 

produksi yang membutuhkan uap dalam proses produksi yaitu, stasiun sterilizer, 

digester, pemurnian dan stasiun pabrik biji. Karena pabrik kelapa sawit 

membutuhkan boiler sebagai sumber penghasil energi yang dibutuhkan, boiler 

mempunyai peran yang sangat vital dan penting. Apabila terjadi gangguan 

kerusakan pada boiler akan memicu terjadinya kegagalan pada pabrik kelapa 

sawit. 

Pada umumnya mesin boiler yang digunakan oleh pabrik kelapa sawit 

adalah boiler jenis pipa air (water tube boiler). Steam (uap) yang diperoleh dari 
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hasil proses pemanasan air didalam pipa-pipa boiler, dengan menggunakan 

cangkang (shell) dan serabut (fibre) kelapa sawit  sebagai bahan bakar dan air 

merupakan media yang digunakan untuk mengalirkan aliran  panas ke setiap 

proses. Umumnya permasalahan yang sering muncul pada sistem  boiler 

disebabkan oleh perlakuan air umpan, bahan bakar serta udara yang tidak 

memenuhi persyaratan yang dapat mengakibatkan kerusakan. Kerusakan yang 

sering terjadi pada boiler diantaranya yaitu terjadinya kebocoran pada pipa-pipa 

boiler, korosi, kerak/deposit pada pipa-pipa boiler, bulging serta  pecahnya  pipa-

pipa boiler. 

Adanya permasalahan–permasalahan tersebut dapat dianalisa untuk 

mencari tau penyebab kegagalan boiler menggunakan metode failure modes effect 

analysis (FMEA).  Menurut Yumaida (2011) didalam Merpaung (2017) FMEA  

yang merupakan metode atau prosedur  terstruktur yang digunakan untuk 

mengevaluasi kemungkinan-kemungkinan terjadinya kegagalan dari suatu sistem, 

desain, proses atau servis untuk diputuskan langkah penangananya. Diagram 

sebab akibat atau fishbone diagram adalah salah satu metode untuk menganalisa 

penyebab dari sebuah masalah atau kondisi dan faktor kuncinya. Diagram ini 

digunakan untuk mengidentifikasi penyebab dari suatu permasalahan, 

mendapatkan gagasan yang dapat menjadi solusi untuk pemecahan masalah.  

PT. Perkebunan Nusantara II Kebun Arso merupakan salah satu 

perusahaan yang bergerak disektor pengolahan kelapa sawit dan sering mengalami 

permasalahan stagnasi (breakdown)  pabrik yang disebabkan oleh kerusakan pada 

mesin boiler. Kerusakan yang terjadi pada mesin boiler disebabkan oleh pecahnya 

pipa-pipa pada boiler tersebut. Hal ini dapat menghambat proses produksi yang 

berdampak pada penurunan produktivitas. Namun faktor kunci penyebab spesifik  

dari kerusakan tersebut belum diketahui sehingga tindakan penanganan yang 

selama ini dilakukan yaitu dengan melakukan perbaikan setelah adanya 

kerusakan. Untuk  menyelesaikan permasalahan boiler tersebut, maka penelitian 

yang akan dilakukan adalah Analisa Kontribusi Kerusakan Boiler Terhadap 

Kegagalan Proses Produksi  Di  PT. Perkebunan Nusantara II Kebun Arso 

Menggunakan Failure Modes And Effect Analysis (FMEA) dan  Fishbone 

Diagram. Fishbone diagram untuk mengetahui faktor kunci  penyebab kerusakan 
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, FMEA digunakan untuk mengidentifikasi dan mengetahui frekuensi kerusakan 

pada komponen boiler dan menganalisa permasalahan dan memunculkan 

alternatif solusi yang tepat dan sesuai dengan masalah yang terjadi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

     Berdasarkan latar belakang di atas diketahui bahwa pada PT.PN II Kebun 

Arso sering terjadi stagnasi pabrik yang dipicu oleh kerusakan yang terjadi 

pada mesin boiler, oleh karena itu permasalahan yang ingin diteliti pada 

penelitian ini yaitu : 

1. Apa saja faktor penyebab kegagalan, kerusakan dan penurunan kinerja 

boiler? 

2. Berapa  frekuensi tiap faktor-faktor penyebab kegagalan, kerusakan  dan 

penurunan kinerja boiler ?  

3. Apa saja alternatif solusi yang tepat dalam menangani  kerusakan 

tersebut ?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

   Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian ini bertujuan 

untuk : 

1. Mengetahui faktor penyebab kegagalan, kerusakan dan penurunan kinerja  

pada boiler 

2. Mengetahui Frekuensi kegagalan, kerusakan dan penurunan kinerja mesin 

boiler.  

3. Memberikan masukan alternatif solusi berupa jenis perawatan/ 

maintenance apa saja yang tepat dalam mengatasi permasalaahan tersebut. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

          Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

perusahaan PT. Perkebunan Nusantara II Kebun Arso, diantaranya sebagai 

berikut: 
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1. Sebagai masukan bagi PT. Perkebunan Nusantara II Kebun Arso dan dapat 

diaplikasikan sebagai langkah pencegahan terhadap mesin dan peralatan 

pabrik. 

2. Dapat menjadi bahan evaluasi kinerja perusahaan PT. Perkebunan 

Nusantara II Kebun Arso. 

3. Bagi kalangan akademisi penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 

tambahan informasi dan referensi untuk menyusun penelitian-penelitian 

selanjutnya ataupun penelitian sejenis. 

  

1.5 Luaran Penelitian  

      Luaran yang diharapkan dapat tercapai dari penelitian ini yaitu: 

1. Memperoleh data komponen–komponen mesin boiler yang sering 

mengalami kerusakan yang terjadi berulang-ulang kali sehingga 

menyebabkan tingginya jam stagnasi pabrik dan jenis kerusakannya. 

2. Dapat memberikan informasi pada perusahaan PT. Perkebunan Nusantara 

II Kebun Arso tentang hasil analisa dan  alternatif-alternatif solusi untuk 

menangani kerusakan dalam meningkatkan efektivitas dan mengurangi 

nilai RPN (Risk Priority Number).   

 

1.6 Batasan Penelitian  

           Batasan  yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Penelitian ini dilakukan di PT. Perkebunan Nusantara II Kebun Arso 

dengan unit mesin yang diteliti yaitu boiler. 

2. Penelitian dilakukan dengan menganalisa data stagnasi pabrik selama 

setahun, periode januari sampai desember  tahun 2018  menggunakan 

metode  Failure Modes and Effect Analysis (FMEA) , Fish Bone 

Diagram . 



 

5 

 

 

1.7  Kerangka Penelitian  

 

 

 

Gambar 1. 1 Kerangka Penelitian 
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