BAB II
LANDASAN TEORI

A. Tinjauan pustaka
Pada bab ini diuraikan landasan teori yang berkaitan dengan judul skripsi
yaitu “Penerapan Plan Maintenance System dan Standard Operating
Procedure pada Fuel Oil Purifier untuk Menunjang Kualitas Bahan Bakar
dengan Metode FTA di MT. Sei Pakning". Lebih rinci pada landasan teori
akan dijelaskan tentang Sistem Perawatan Fuel Oil Purifier (PMS), Sistem
Operasional Fuel Oil Purifier (SOP), Faktor Penunjang Kualitas Bahan bakar,
Pendekatan FTA (Fault Tree Analysis) dan MT. Sei Pakning.
1. Sistem perawatan fuel oil purifier
a. Gambaran umum Plan Maintenance System
Planned Maintenance System (PMS) adalah sistem perawatan kapal
yang dilakukan secara terus menerus atau berkesinambungan terhadap
peralatan dan perlengkapan agar kapal selalu dalam keadaan laik laut
dan siap operasi. Perawatan kapal merupakan pekerjaan rutin yang
dikerjakan pada saat kapal standby ataupun sedang beroperasi. Fungsi
perawatan kapal sendiri untuk menjaga performa kapal, mencegah
kerusakan pada permesinan dan peralatan kapal (Rimantho,2010)
b. Plan Maintenance system dalam ISM CODE
Pada ISM Code yang diamandemen pada tahun 2002 elemen 1.4
sudah jelas menghimbau perusahaan pelayaran untuk membuat sistem
manajemen keselamatan yang dijadikan standard perawatan kapal dan
pencegahan polusi serta keselamatan manusia di laut.
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ISM Code terdiri atas 16 elemen. Pada elemen 10 membahas
mengenai pemeliharaan kapal dan perlengkapannya. Pada elemen 10
dijelaskan point-point yang harus masuk dalam prosedur PMS:
1.

Lambung kapal dan bangunan atas kapal

2.

Alat keselamatan, alat pemadam kebakaran dan pencegah polusi

3.

Peralatan navigasi

4.

Steering Gear

5.

Jangkar dan peralatan mooring

6.

Mesin Induk dan Mesin Bantu.

7.

Pompa ballast, bilge dan sistem separator

8.

Alat Komunikasi

9.

Water disposal Equip

10.

Sistem deteksi kebakaran gas, panas dan api

11.

Peralatan Towing

Dari point-point yang disebut khususnya pada point ke 7 membahas
salah satunya tentang separator, yang berarti perlunya pembuatan Plan
Maintenance System (PMS) pada purifier atau separator untuk menunjang
mesin induk khususnya dalam bidang kualitas bahan bakar.
c. Tipe maintenance
Secara umum planned maintenance atau yang biasa disebut sebagai
pemeliharaan secara terencana digolongkan atas: preventive maintenance
dan incidental maintenance. Kedua jenis pemeliharaan tersebut dilakukan
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secara terencana. Namun demikian keduanya mengacu pada dua faktor
yang

berbeda

dalam

pelaksanaannya

dimana

untuk

preventive

maintenance lebih didasarkan pada waktu atau biasa disebut dengan Time
Based Maintenance (TBM), sedangkan incidental maintenance lebih
didasarkan oleh kondisi peralatan atau mesin-mesin yang dijalankan dan
biasa disebut dengan Conditional Based Maintenance (CBM). Dapat
dilihat pada tabel C.1 dan C.2

Tabel 2.1Maintenance condition
Incidental

Perbaikan mesin hingga beroperasi kembali setelah rusak.
Tanpa perencanaan.

Preventive
maintenance

Mencoba dalam pencegahan kerusakan, dalam penanganan
awal.

Corrective
maintenance
Periodic
monitoring

Memungkinkan terjadinya kerusakan atau akan terjadi
kerusakan berdasarkan lamanya evaluasi dan biaya yang
tersedia.
Membuka permesinan secara berkala dan perlengkapannya
secara berkala berdasarkan running hours.

Condition
monitoring

Membuka permesinan berdasarkan kondisi dan kemampuan
kerjannya.

Periodic
Untuk waktu yang singkat saat mesin banyak melakukan
measurement kerja dan memberi perlindungan dari dampak kerusakan yang
memburuk.
Continuous
Menggunakan alarm sistem untuk memonitor pengopersaian
measurement dan parameter kerusakan.

Tabel 2.2 Maintenance condition
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d. Plan Maintenance system pada purifier
Di kapal sendiri penerapan PMS dibagi menjadi dua berdasarkan
tugas crew kapal yaitu: Engine Department dan Deck Department.
Berfokus pada engine department, perawatan berencana fuel oil
purifier pada kapal MT. Sei Pakning dilakukan oleh 3rd Engineer yang
melakukan pembagian perawatan sesuai PMS dari kantor dan running
hours dari manual book. Perawatan tersebut meliputi pengecekan saat
operasi, penggantian bagian-bagian yang sudah habis masa kerjannya
dan overhaul pada waktunya.
2. Sistem operasional fuel oil purifier
a. Gambaran umum purifier
Purifier adalah pesawat bantu yang berfungsi untuk memisahkan
minyak, air dan kotoran dengan menggunakan gaya sentrifugal yang
bekerja berdasarkan perbedaan berat jenis minyak, air dan kotoran,
sehingga zat yang mempunyai berat janis lebih besar akan terlempar
dahulu keluar.
Menurut D. A. Taylor (1946:154-155), Purifying process adalah
pemisahan centrifugal dua cairan, seperti minyak dan air, menghasilkan
pembentukan interface silinder antara keduanya. Posisi interface ini
dalam mesin pemisah sangat penting untuk pengoperasian yang benar.
Pengaturan atau posisi interface yang dicapai dengan menggunakan
gravity disc di outlet centrifuge. Diameter ring yang tersedia untuk setiap
mesin dengan perbedaan berat jenis dari minyak yang digunakan. Sesuai
ketentuan umum, diameter ring terbesar yang tidak merusak “seal”
seharusnya yang digunakan.
Dalam buku intstruksi manual book GEA Westfalia Separator-series
OSE 10-0136-067 (2000:4-4 Part 4), untuk kapal yang mesin induk
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menggunakan bahan bakar Marine Fuel oil (MFO) dan menggunakan
heater, bahan bakar yang masuk ke pesawat separator harus sudah cair,
dengan demikian pemisahan yang dilakukan di dalam alat pemisah akan
dapat terproses dengan baik serta endapan-endapan dan kadar air dapat
dipisahkan dari bahan bakar dengan sempurna, pada bahan bakar MFO
suhu yang digunakan pada proses yaitu sekitar 98°C sesuai manual book.
Bahan bakar harus dibersihkan dahulu sebelum dipergunakan,
adapun berbagai cara membersihkan minyak antara lain dengan:
1). Filterisasi
Filterisasi atau penyaringan dilakukan untuk menyaring butiranbutiran besar dari endapan yang terkandung dalam minyak. Butiranbutiran tersebut bisa berupa pasir atau karat yang tercampur, tetapi
saringan tidak dapat memisahkan air dan minyak. Saringan pada
sistem bahan bakar pada umumnya menggunakan type wire gauze
yang dibuat dengan lubang kasar atau halus, tergantung dari posisi
unit saringan itu pada sistem bahan bakar. Filter lubang kasar
biasanya digunakan untuk minyak yang dingin dan filter dengan
lubang halus

digunakan untuk minyak yang telah dipanaskan.

Saringan-saringan ini harus dibersihkan secara teratur agar aliran
bahan bakar lancar dan saringan berfungsi dengan baik.
2). Penambahan chemical (bahan kimia)
Penambahan bahan kimia dilakukan untuk menjaga agar partikelpartikel pada minyak tidak mengendap pada tangki penampungan dan
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tetap melayang sehingga dapat dibersihkan pada purifier, serta
menetralisir kadar belerang pada minyak untuk mencegah terjadinya
korosi pada klep dan pipa gas buang mesin induk.
3). Menggunakan tangki pengendap
Dengan menggunakan gravitasi bumi dan berdasar pada berat
jenis masing-masing zat maka air, lumpur yang lebih berat akan
berada dibawah dan minyak yang lebih ringan akan berada diatas dan
dibantu dengan pemanasan untuk MFO dipanaskan 50ºC guna
mempercepat pemisahan antara minyak dan air, kemudian air dan
lumpur tersebut dicerat atau dibuang.
4). Menggunakan purifier
Purifier adalah merupakan cara yang paling efektif dibanding
dengan cara-cara yang lainnya, itu dikarenakan pesawat purifier
menggunakan gaya sentrifugal dan dimana gaya sentrifugal tersebut
adalah sangat lebih besar dibanding dengan gaya tarik bumi atau
gravitasi bumi sehingga dengan cara ini dapat memisahkan antara
minyak dan air dengan cepat.
b. Gravity disc di pesawat purifier
1). Gravity disc
Dalam GEA Westfalia Separator terdapat

gravity disc yang

mempunyai diameter dalam yang telah ditentukan sesuai dengan
spesific gravity minyak yang akan dibersihkan, dengan cara
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menggunakan perbedaan specific gravity dari minyak dan air, dimana
air mempunyai berat jenis yang lebih besar dibanding berat jenis
minyak dan untuk mendapatkan purifikasi yang sempurna dalam
pemilihan gravity disc harus dengan diameter yang tepat (lampiran
gambar 2.1)
Menurut Instruction Manual Book for Separator model
GEA Westfalia terdapat dua jenis Gravity Disc yaitu:
a). Untuk clarifier
Sebagai pemisah kotoran dari bahan bakar dengan menggunakan
gravity disc khusus yang mempunyai diameter hole lebih kecil dari
yang digunakan pada separator
b). Untuk separator atau purifier
Sebagai pemisah air dan bahan bakar dengan menggunakan gravity
disc yang mempunyai diameter hole yang telah ditentukan, sesuai
dengan perbandingan dari proses suatu cairan.
c. Prinsip kerja pesawat separator
Adapun proses kerja dari pesawat separator ini antara lain adalah
sebagai berikut:
1) Centrifugal
Berdasarkan cara pemisahan centrifugal dalam rotasi mangkok
yang cepat, gaya gravitasi diganti dengan gaya sentrifugal yang
menjadi ribuan kali lebih besar, Dimana aliran cairan melalui pusat
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dan keluar dibawah distributor. Cairan mengalir dan dibagi sesuai
dengan jarak antara mangkuk dimana fase liquid atau cairan
dipisahkan satu sama lain oleh aksi gaya sentrifugal. Akibat gaya
sentrifugal, cairan yang berat (lumpur, air dan sedimen padat) akan
terlempar lebih jauh dari titik pusatnya, karena berat jenisnya lebih
besar dan menuju kebawah tempat sidemen berkumpul.
Sedangkan minyak yang telah dipisahkan dari kotoran akan
menjadi ringan karena perbedaan berat jenis, kemudian minyak bersih
tersebut akan mengalir dibagian atas plat-plat yang berbentuk kerucut
selanjutnya minyak tersebut akan terdorong naik menuju saluran
keluar minyak bersih, sedangkan air dan kotoran lainnya mengalir ke
atas menuju saluran keluar yang letaknya di bawah saluran keluaran
minyak bersih. Dengan cara pemisahan tersebut, maka tidak akan lagi
terjadi percampuran antara minyak dengan air dan kotoran-kotoran.
2) Purifikasi
Proses purifikasi bahan bakar yang sempurna dari sedimen padat
dan kadar air yang ada di dalam bahan bakar, harus memenuhi
persyaratan-persyaratan yang tersebut dibawah ini, yaitu:
a). Persyaratan centrifugal
Untuk dapat memberikan percepatan sentrifugal adalah
dengan memperbesar garis tengah dari bowl dan juga dapat
menambah kecepatan sudutnya dari jumlah putaran, tetapi semua
ini ada batas-batasnya, karena adanya tekanan bahan bakar yang
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timbul dalam dinding sentrifugal yang berputar pada kecepatan
keliling yang tinggi untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan.
b). Bahan bakar dalam bowl
Kita mengusahakan agar cairan bahan bakar yang masuk ke
dalam alat pemisah tidak melebihi beban yang terlalu berat,
sehingga dengan demikian proses pemisahan cairan akan berjalan
lebih sempurna.
c). Pemisahan bahan bakar dan kotoran serta air
Untuk memenuhi syarat yang ketiga cairan dibagi dengan
menggunakan plat-plat yang disebut bowl dan akan diputar
dengan elektro motor melalui spindle saft. Alat ini berjumlah
banyak dan tersusun, masing-masing plat terdapat clearance tipis
dan rata, sehingga kotoran akan menempel pada plat tersebut.
d). Putaran separator atau purifier
Berputarnya separator dengan lancar dan halus akan terasa
pada bearing. Ini juga berpengaruh bila drive belt dihubungkan
dengan motor penggerak dan bila separator tidak berputar dengan
lancar dimungkinkan bearing mengalami keruskan karena
dudukan bearing tidak center bila bergerak.
e). Sealing water
Sebelum melakukan pengoperasian separator, water sealing
harus di masukkan dalam drum assembly saat purifier beroperasi
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untuk membuat pembatas antara minyak dan air (interface)
sehingga minyak tidak dapat keluar ke sisi pembuangan atau
overflow dan dengan perbedaan masa jenis dari bahan bakar dan
air maka air yang lebih berat akan keluar pada sealing water dan
bahan bakar yang lebih ringan akan naik dan dipompakan
melewati bowl disc yang ukurannya telah ditentukan manual book
menuju service tank.
f). Bowl
Pada bowl kadang-kadang tidak berputar dengan normal dan
suara terdengar sangat kasar atau tidak halus. Hal ini dapat
disebabkan oleh rem atau brake masuk (menekan poros horisontal
motor), akibatnya bowl akan sulit berputar, sehingga beban motor
akan bertambah atau ampere naik, maka MCB (Magnetic
Contactor Breaker) pada saklar akan jatuh.
g). Kebersihan disc
Akibat dari gaya sentrifugal pada proses purifikasi, lumpur
dan sedimen padat akan terlempar keluar dan bahan bakar bersih
mengalir ke bagian dalam disc menuju ke saluran keluar minyak
bersih. Kotoran yang terlempar keluar akan menempel dan
tertampung pada dinding bowl bagian dalam dan sebagian pada
sela-sela disc, pada saat blow tidak seluruh kotoran tersebut dapat
bersih, sehingga masih ada sisa endapan kotoran yang menempel
pada dinding bowl bagian dalam dan sela-sela disc, untuk itu
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perlu dilakukan pembersihan

secara manual pada bagian

tersebut, sehingga proses purifikasi dapat berjalan sempurna.
h). Pemasangan poros
Dengan putaran yang tinggi dan bekerja terus menerus serta
menahan beban berat maka bila ini berlangsung terus menerus
akan berakibat poros mengalami perubahan. Jika tanpa perawatan
mengakibatkan poros menjadi aus dan putaran poros tidak center.
Hal ini menyebabkan kumparan motor listrik terbakar serta akan
berpengaruh pula pada jalannya pengoperasian pesawat purifier.
i). Drive belt
Drive belt ini terpasang pada poros motor dan dudukan
spindle bowl bila digerakkan atau diputar terlihat putarannya. Bila
putarannya terlihat tidak normal dapat dilihat pada kualitas belt
atau aus dan pada habisnya cultch. Hal ini mengakibatkan getaran
pada motor, putaran pada bowl akan turun dan supply bahan
bakar menurun.
3. Faktor penunjang kualitas bahan bakar
Bahan bakar yang diterima di atas kapal pada umumnya banyak
mengandung kotoran yang berupa zat padat dan cair. Hal ini disebabkan
oleh banyaknya proses yang ditempuh oleh bahan bakar. Dengan kenyataan
inilah pembakaran kurang baik walaupun sudah melalui proses penyaringan
didalam separator dan melalui saringan-saringan bahan bakar sebelum
masuk ke pompa bahan bakar bertekanan tinggi (Fuel injection pump) atau
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bahan bakar yang kotor akan mengakitbatkan rusaknya alat pengabut.
Beberapa sifat bahan bakar minyak yang dapat dijadikan acuan untuk
menentukan kualitas suatu bahan bakar yaitu:
1. Vicosity
Vicosity adalah ukuran dari besarnya hambatan suatu cairan untuk
mengalir. Vicosity erat kaitannya dengan suhu sehingga hal ini
temperatur udara sekitar dapat dipengaruhi. Nilai vicosity dibeberapa
negara menggunakan ukuran yang berbeda sesuai dengan lokasi dimana
minyak tersebut diproduksi dan dijual. Ukuran nilai kekentalan bahan
bakar dinyatakan dengan aturan centrisroke (cst) = 1 mm/second. Di
Inggris nilai vicosity menggunakan detik Reed Wood I: Reed Wood II
adalah 10 : 2. Di Amerika Serikat menggunakan Say Bolt Universal. Dan
bila dibandingkan dengan detik Say Bolt Furol adalah 10 : 1. Misalnya
60 cc minyak pada suhu 150 mengalir habis selama 100 detik Say Bolt
Universal maka kekentalannya = 10 detik Say Bolt Furol.
2. Spesific Gravity (berat jenis)
Spesific Gravity (berat jenis) pada prinsipnya adalah perbandingan
berat jenis bahan bakar dengan berat jenis air tawar pada volume yang
sama pada suhu tertentu. Di beberapa negara untuk menentukan berat
jenis suatu bahan bakar menggunakan standar yang berbeda.
Di Inggris dinyatakan pada bahan bakar air tawar 600 F/600 F. Di
Eropa berat jenis bahan bakar dinyatakan pada kepadatan bahan bakar
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pada suhu 150 dengan berat air tawar pada suhu 40 C pada volume yang
sama atau biasa disebut dengan density 150 C.
3. Flash Point (titik nyala)
Flash Point (titik nyala) adalah suatu suhu terendah bahan bakar
dimana terjadi pembakaran singkat bila pada permukaan didekatkan pada
nyala api. Hal ini disebabkan karena adanya campuran udara dengan gas
dari hasil penguapan bahan bakar yang disebut campuran mudah
terbakar.
4. Pour Point (titik ruang)
Pour Point (titik ruang) adalah suhu terendah dimana bahan bakar
tersebut masih dapat mengalir karena adanya beratnya. Jadi disini
viscosity bahan bakar sangat berpengaruh sekali terhadap pembakaran,
guna terwujudnya pengoperasian dan kelancaran bunker.
5. Titik Keruh
Titik Keruh adalah suhu dimana beberapa bagian tertentu dan bahan
bakar mulai menjadi kristal (padat) yang akan menghilangkan sifat
cairannya bila banyak didinginkan. Jika keadan ini berlangsung maka
akan terjadi penyumbatan-penyumbatan pada filter (saringan) dan pipapipa saluran bahan bakar.
6. Ash (abu)
Ash (abu) yang terdapat didalam bahan bakar cair berasal dari
berbagai sumber. Dalam suatu minyak kasar (residu) dapat ditemukan
garam-garam mineral yang terbawa dari sumbernya, yang tentunya dapat
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diharapkan akan bebas dari abu. Tetapi masih bisa diketemukan abu,
disebabkan oleh pengotoran saat pengangkutan atau dalam bentuk
oksidasi-besi yang berasal dari pengaratan ditangki-tangki dan pipa-pipa.
7. Sulpur (Belerang)
Kadar sulpur (belerang) dalam minyak bumi dapat setinggi 4% yang
terikat pada hidrokarbon-hidrokarbon yang lebih berat. Bila suatu minyak
yang mengandung belerang maka terjadilah gas oksida belerang dengan
uap air yang berasal dari gas-gas pembakaran dapat membentuk asam
belerang. Hal ini dapat menyebabkan korosi dari bidang-bidang logam
pada suhu-suhu motor rendah (menggerakkan motor yang dingin) dan
pada suhu-suhu yang tinggi (mesin panas) akan menyebabkan
penghancuran dari lapisan minyak lumas.
8. Water (Air)
Hampir semua bahan bakar mengandung sedikit air, kadar air dari
suatu bahan bakar cair dipengaruhi oleh proses penyulingan pada pabrikpabrik pembuat minyak dan perlakuan bahan bakar akan dapat
menurunkan viskositas dari bahan bakar tersebut.
9. Sedimen (endapan)
Sedimen (endapan) terdapat dalam jenis minyak berat, karena
minyak jenis ini adalah hasil pengolahan minyak mentah nomor 2 setelah
aspal, minyak yang dimaksud adalah MFO (Marine Fuel Oil) yang
sangat kental sehingga perlu pemanasan terlebih dahulu. Untuk
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menghasilkan pembakaran yang sempurna maka bahan bakar harus
dipanaskan antara 60 – 70 Reed Wood.
4. Pendekatan metode FTA (Fault Tree Analysis)
Salah satu metode untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya
kerusakan yang dapat mengganggu dalam sisitem operasional fuel oil
purifier adalah dengan menggunakan pendekatan Fault Tree Analysis.
Berikut ini adalah penjelasan Fualt Tree Analysis yang ditulis oleh Galih
Eka Priminta (7 Mei 2012) dan Ahmad Novian Puji (7 Mei 2016):
a. Pengertian FTA
Fault Tree Analysis adalah suatu teknik yang digunakan untuk
mengidentifikasi resiko yang berperan terhadap terjadinya kegagalan.
Metode ini dilakukan dengan pendekatan yang bersifat top down, yang
diawali dengan asumsi kegagalan atau kerugian dari kejadian puncak
(Top Event) kemudian merinci sebab-sebab suatu Top Event sampai
pada

suatu

kegagalan

dasar

(root

cause).

Fault

Tree

Analysis merupakan metode yang efektif dalam menemukan inti
permasalahan karena memastikan bahwa suatu kejadian yang tidak
diinginkan atau kerugian yang ditimbulkan tidak berasal pada satu titik
kegagalan. Fault Tree Analysis mengidentifikasi hubungan antara faktor
penyebab dan ditampilkan dalam bentuk pohon kesalahan yang
melibatkan gerbang logika sederhana. Fault Tree Analysis merupakan
metoda yang efektif dalam menemukan inti permasalahan karena
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memastikan bahwa suatu kejadian yang tidak diinginkan atau kerugian
yang ditimbulkan tidak berasal pada satu titik kegagalan.
b. Tujuan Fault Tree Analysis
Tujuan penggunaan FTA adalah untuk meninjau suatu proses atau
operasi pada suatu sistem secara sistematis, untuk menentukan apakah
proses penyimpangan dapat mendorong kearah kegagalan atau kerugian
yang tidak diinginkan. Study FTA sebaiknya dilakukan sesegera
mungkin dalam tahap perancangan untuk melihat dampak dari
perancangan itu, selain itu untuk melakukan suatu study FTA kita
membutuhkan gambaran atau perencanaan yang lebih lengkap. FTA
biasanya dilakukan sebagai pemeriksaan kerusakan yang terjadi pada
operasi

atau

sistem

untuk

mengetahui

penyebab

dan

penanggulangannya.
c. Tipe Even
Fault Tree Analysis merupakan sebuah analytical tool yang
menerjemahkan secara grafik kombinasi-kombinasi dari kesalahan yang
menyebabkan kegagalan dari sistem. Teknik ini berguna
mendeskripsikan dan menilai kejadian di dalam system. FTA
menggunakan 2 simbol utama yang disebut events dan gates (Foster,
2004).

Ada tiga tipe event yaitu:
1. Primary event
Primary event adalah sebuah tahap dalam proses penggunaan produk
yang mungkin terjadi kegagalan. Sebagai contoh saat memasukkan
kunci kedalam gembok, kunci tersebut mungkin gagal untuk

27

membuka atau tidak pas karena tidak sesuai dengan gembok
sehingga harus mencoba dengan kunci yang lain. Primary event
lebih lanjut dibagi menjadi tiga kategori yaitu:
a.

Basic event

b.

Undeveloped events

c.

External events

2. Intermediate event
Intermediate event adalah hasil dari kombinasi kesalahan-kesalahan,
beberapa diantaranya mungkin primary event. Intermediate event ini
ditempatkan di tengah-tengah sebuah fault tree.
3. Expanded Event
Expanded Event membutuhkan sebuah fault tree yang terpisah
dikarenakan kompleksitasnya. Untuk fault tree yang baru ini,
expanded event adalah undesired event dan diletakkan pada bagian
atas fault tree.
d. Tahapan Analisa FTA
Menurut Priyanti (2000: 113), terdapat 5 tahapan untuk melakukan
analisa dengan Fault Tree Analysis (FTA), yaitu sebagai berikut:
1. Mendefinisikan masalah dan kondisi batas dari sistem yang ditinjau
2. Penggambaran model grafis Fault Tree
3. Mencari minimal cut set dari analisa Fault Tree
4. Melakukan analisa kualitatif dari Fault Tree
5. Melakukan analisa kuantitatif dari Fault Tree
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e. Istilah-istilah dalam FTA
Konstruksi dari fault tree analysis meliputi gerbang logika yaitu
gerbang AND dan gerbang OR. Setiap kegagalan yang terjadi dapat
digambarkan ke dalam suatu bentuk pohon analisa kegagalan dengan
mentransfer atau memindahkan komponen kegagalan ke dalam bentuk
simbol (Logic Transfer Components) dan Fault Tree Analysis.
Tabel 2.3 Simbol-simbol dalam Fault Tree Analysis

Contoh penggunaan fault tree analysis secara sederhana sebagai berikut:

Gambar 2.2 Contoh penerapan metode FTA
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Istilah-istilah pada fault tree analysis:
1. Event
Penyimpangan yang tidak digunakan atau diharapkan dari suatu
keadaan normal pada suatu komponen dari sistem.
2. Top event
Kejadian yang tidak dikehendaki pada “puncak” yang akan diteliti
lebih lanjut kearah kejadian dasar lainnya dengan menggunakan
gerbang-gerbang

logika

untuk

menentukan

penyebab

dan

kekerapannya.
3. Logic gate
Hubungan secara logika antara input (kejadian yang dibawah).
Hubungan logika ini dinyatakan dengan gerbang AND (dan) atau
gerbang OR (atau).
4. Transferred event
Segitiga yang digunakan transfer. Simbol ini menunjukkan bahwa
uraian lanjutan kejadian berada dihalaman lain.
5. Undeveloped event
Kejadian dasar (basic event) yang tidak akan dikembangkan lebi jauh
karena sudah tersedianya informasi.
6. Basic event
Kejadian yang tidak diharapkan yang dianggap sebagai penyebab
dasar sehingga tidak perlu dilakukan analisa lebih lanjut.
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5. MT. Sei Pakning
MT. Sei Pakning adalah nama sebuah kapal berbendera Indonesia
yang dimiliki oleh perusahaan pelayaran nasional yaitu PT. PERTAMINA
SHIPPING. Dalam ships particular tertulis kapal tersebut dibuat tahun
2010 di China, dengan deadweight (bobot mati) sebesar 29.755 ton,
panjang kapal 180 meter, lebar 30.50 meter, memiliki mesin utama dengan
8813 HP 136 rpm. Dalam kapal tersebut memiliki beberapa pesawat bantu
salah satunya adalah purifier, ada empat purifier yaitu diesel oil purifier,
lubricating oil purifier dan dua fuel oil purifier. Daerah pelayaran kapal
tersebut adalah perairan nasional tepatnya di laut Jawa, kalimatan dan Laut
Sulawesi.
B. Kerangka pemikiran
Fuel oil purifier di kapal memiliki fungsi sangat penting terutama pada
kapal yang menggunakan bahan bakar fuel oil, maka sistem operasional fuel
oil purifier harus selalu dalam kondisi yang bagus dan bekerja dengan baik
agar dapat memenuhi kebutuhan minyak bersih.
Perawatan dan penanganan perbaikan pesawat fuel oil purifier harus
dilakukan dengan baik agar tidak muncul adanya permasalahan yang secara
tidak langsung mengganggu kegiatan pelayaran. Permasalahan yang timbul
harus dapat diidentifikasi, dimana untuk mengidentifikasi permasalahan
gangguan atau kerusakan yang mungkin terjadi dan dapat mengganggu
sisitem operasional, penulis mengggunakan metode FTA untuk memudahkan
dalam memahami penanganan kerusakan atau faktor kendala yang dapat
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mengganggu dan resiko kerusakan sebelum terjadi yang dapat mengganggu
pada sistem operasional fuel oil purifier maka dibuatlah gambar diagram alur
sebagai berikut:

Pengoperasian dan perawatan yang tidak
sesuai pada fuel oil purifier mempengaruhi
kualitas bahan bakar

Faktor- faktor
turunya kualitas
bahan bakar

1. Adanya getaran dan
suara tidak normal
pada FO purifier
2. berkurangnya minyak
lumas
3. Bahan bakar dalam
settling kurang panas
atau service tank
terlalu panas
4. Bahan bakar
tercampur oleh air
dan kotoran

Dampak dari
tidak sesuainya
SOP&PMS
1. Kualitas bahan
bakar menurun
2. Penggantian
spare part
lebih dini.

Upaya
mengoptimalkan
kualitas bahan
bakar

Melakukan
pengoperasian yang
benar serta merawat,
memperbaiki secara
teratur sesuai dengan
manual book

Kulitas bahan bakar
dapat maksimal,
pembakaran dalam
silinder akan lebih baik
dan membuat tenaga
mesin meningkat.

Solusi
Gambar 2.3 Diagram alur kerangka pikir

