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Abstrak 

Dalam pemisahan minyak diseparator 3 fasa, untuk 

mendapatkan proses pemisahan yang sempurna dilakukan 

pengendalian proses, khususnya tekanan. Karena adanya proses 

pengendalian, maka perlu untuk adanya pengaman pada tekanan 

agar tidak terjadi bahaya selama prosesnya. Oleh karena itu, 

dilakukan pembuatan tugas akhir ini mengenai rancang bangun 

safety instrumented function untuk pressure pada separator 3 fasa. 

Sistem pengaman yang digunakan yaitu mode kontrol on-off 

(digital) dengan setpoint 25 psi (high pressure) dan 35 psi(high-

high pressure). Adapun instrumen yang digunakan yaitu 

mikrokontroler arduino uno, final element berupa Solenoid Valve 

Asco 8320G203 dan elemen transmisi, Pressure Transmitter 

Altronic Press. Sensor P/N 691201-1. Dari data yang diperoleh 

didapatkan penggolongan safety berdasarkan safety integrity level 

(SIL) yaitu SIL 1 dengan hasil perhitungan nilai pfd yaitu 

0,00917321 (pressure transmitter), 0,0109 (mikro), 0,03406966 

(psv) sehingga didapatkan pfd total yaitu 0,05414287 dengan 

gambar FTA (fault tree analysis) menggunakan OR. Dari hasil 

running sistem didapat nilai jarak antara waktu pembacaan dan 

bukaan valve dengan kepekaan pressure transmitter yang tinggi 

yaitu 0,38s.  
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Abstract 

 

In separation of oil in separator 3 phase, to get perfect separation 

needs control of process, especially pressure. Because of there are 

control process,so it’s impotant to install a safety accessory of 

pressure for minimize the danger. So that, this final project made 

about design and build safety instrumented function for separator 

3 phase. Safety system which use is on-off contol mode (digital) 

with setpoint 25psi (high pressure) and 35psi (high-high pressure). 

The instruments which used are microcontroller arduino uno, 

Solenoid Valve Asco 8320G203 as final safety element, and 

transmition element, Pressure Transmitter Altronic Press. Sensor 

P/N 691201-1. From the data obtained safety classification 

obtained by the safety integrity level ( SIL ) is SIL 1 with the 

calculated value of the PFD is 0.00917321 (pressure 

transmitter),0.0109 ( micro ),0.03406966 ( psv ) to obtain the total 

PFD is 0,05414287 with the picture FTA (fault tree analysis) using 

OR. From this running system got the time value among pressure 

sensors and respons of valves with high sensitivity of pressure 

transmitter is 0,38s.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Minyak pada dasarnya dapat didapatkan melalui banyak cara 

dengan memanfaatkan teknologi serta metode tertentu, seperti 

pengeboran,pemisahan hingga penyaringan. Dalam hal ini untuk 

proses pemisahan minyak, digunakan sebuah equipment yang 

dinamakan separator. Separator adalah tabung bertekanan dan 

bertemperatur tertentu sebagai alat pemisah minyak, gas, air yang 

menggunakan prinsip gravitasi densitas serta massa jenis dalam 

proses pemisahannya. Produksi minyak dari sumur di proses ke  

separator horizontal, sedangkan produksi gas dari sumur diproses 

di separator vertikal. Hal ini karena pada separator horizontal 

memiliki daerah pemisahan yang lebih luas dan panjang 

dibanding separator vertical. 

Minyak hasil pengeboran tersebut akan dipompa masuk ke 

dalam sebuah tempat pemisahan yang disebut dengan separator 

yang sebelumnya masuk ke pipa-pipa manifold.  Dari manifold 

tersebut akan masuk ke dalam separator untuk dipisahkan antara 

minyak, air, dan gas karena separator pemisahan disini merupakan 

separator 3 fasa. Selanjutnya hasil pemisahan ini akan dialirkan ke 

outlet separator untuk di proses ke proses selanjutnya. Dari proses-

proses tersebut tentu membutuhkan sistem pengontrol baik level, 

pressure, temperature, flow sehingga akan tercipta minyak dari 

yang masih tercampur hingga hasil akhir yaitu minyak murni. 

Namun , dalam proses kontrol pada separator tentunya harus 

memiliki sistem pengaman agar proses dapat berjalan dengan baik 

dan sesuai dengan yang diharapkan. Sistem ini biasa disebut Safety 

Instrument System (SIS) dan digunakan terhadap variabel proses 

seperti pressure (tekanan), temperature, flow (aliran), dan level. 

Salah satu variabel yang terdapat pada separator dan memiliki 

peran vital untuk proses selanjutnya yaitu mengalirkan liquid ke 

proses selanjutnya adalah tekanan yang terdapat pada gas keluaran. 

Tekanan pada separator harus dijaga sesuai dengan nilai dari set 

point sehingga sangat memungkinkan terjadinya bahaya, untuk itu 
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diberilah pengaman dalam proses pengontrolannya. Pengaman itu 

sendiri berfungsi sebagai tindak lanjut agar tidak terjadi bahaya dan 

menanggulangi bahaya. Dalam hal ini, pengaman disini dibuat 

dengan sistem on-off dengan aksi yaitu release dan alarm. Bahaya 

ini sendiri terjadi ketika gas yang diproduksi berlebihan, sehingga 

akan menyalakan alarm untuk memberi tanda. Sedangkan release 

sendiri terjadi ketika bahaya benar-benar tidak dapat ditanggulangi 

akan terjadi release gas pada sistem plant. Pembuatan SIS ini 

sendiri didukung dari adanya pembuatan SIF dan juga 

diperhitungkan dan dipertimbangkan dari kebutuhan plant itu 

sendiri. 

Oleh karena itu diambil judul pada tugas akhir ini mengenai 

pembuatan rancang bangun safety instrumented function untuk 

pressure pada mini plant separator 3 fasa, agar menanggulangi 

bahaya yang terjadi pada separator ini. Dari tugas akhir 

sebelumnya yang mengenai separator, belum ditemukan adanya 

sistem pengaman pada pressure separator, sehingga judul tugas 

akhir ini merupakan inovasi baru dan pengembangan dari 

separator  sebelumnya. 

 

1.2 Rumusan Permasalahan 

Pada pelaksanaan tugas akhir ini, permasalahan yang 

diangkat adalah bagaimana merancang suatu Sistem Instrument 

Function untuk pressure pada mini plant Separator 3 fasa? 

 

1.3 Batasan Masalah 
Perlu diberikan beberapa batasan permasalahan agar 

pembahasan tidak menyimpang dari tujuan. Adapun batasan 

permasalahannya yaitu adalah:  

1. Fokus tugas akhir ini membahas tentang Safety Instrument 

Function  pada separator . 

2. Hanya membahas mengenai sistem dan alat yang digunakan 

pada sistem pengaman ini. 
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1.4 Tujuan 

Tujuan yang dicapai dalam tugas akhir ini adalah merancang 

sistem pengaman terhadap variabel pressure separator 3 fasa. 

 

1.5 Manfaat  

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari tugas akhir ini 

yaitu:  

1. Tugas akhir ini dapat dijadikan untuk bekal bagi peserta untuk 

kedepannya dalam menghadapi dunia tentang industri yang 

terkait dengan Safety Instrument Function pada Separator. 

2. Tugas akhir ini dapat dijadikan sebagai ajang menambah 

pengetahuan bagi adik tingkat di program studi D3 Metrologi 

dan Instrumentasi tentang Safety Instrument Function untuk 

pressure pada Separator 3 fasa.  
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BAB II 

TEORI PENUNJANG 
 

2.1 Sistem Instrumentasi 

 Instrumentasi adalah seperangkat instrument – instrument yang 

digunakan untuk mengontrol, memanipulasi, mengukur, 

menunjukan atau menghitung nilai suatu variabel proses. 

Instrumentasi diciptakan agar memudahkan manusia karena indra 

manusia memiliki keterbatasan. Maka dalam hal ini diperlukan 

instrumentasi yang dapat melakukan fungsi melihat, mengukur, 

dan mengendalikan variabel–variabel proses dari semua jenis 

besaran fisis, kimia, mekanis, maupun besaran listrik seperti 

massa, waktu, panjang, luas, sudut, suhu, kelembaban, tekanan, 

aliran, pH (keasaman), level, radiasi, suara, cahaya, kecepatan, 

torque, sifat listrik (arus listrik, tegangan listrik, tahanan listrik), 

viskositas, density, dll. Fungsi instrumentasi secara umum dapat 

digolongkan menjadi empat yaitu[2]: 

a. Instrument Sebagai Alat Ukur  

Pada fungsi ini instrument memiliki fungsi yaitu merubah 

besaran fisis atau variabel proses kedalam bentuk satuan yang 

dapat diamati dan dimengerti sehingga dapat dimanfaatkan untuk 

keperluan data pengukuran / controling maupun untuk analisa.[2] 

b. Sebagai Alat Pengendali (control) 

Yaitu berfungsi mengendalikan jalannya operasi agar 

variabel proses yang sedang diukur dapat diatur dan dikendalikan, 

tetap pada nilai yang ditentukan ( sesuai set point ).[2] 

c. Sebagai Alat Pengaman (safety) 

Alat pengaman safety ini merupakan aksesoris yang 

dipasang pada setiap alat pemrosesan yang berfungsi sebagai tanda 

bahaya atau tanda gangguan apabila terjadi gangguan atau kondisi 

yang tidak normal yang diakibatkan oleh tidak berfungsinya suatu 

peralatan pada suatu proses, serta berfungsi untuk memberhentikan 

suatu proses apabila gangguan tersebut tidak teratasi dalam waktu 

tertentu.[2] 
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d. Sebagai Alat Analisa (analyze) 

Alat ini memiliki fungsi sebagai alat untuk menganalisa 

produk yang dikelola agar memenuhi spesifikasi seperti yang 

diinginkan atau sesuai dengan standar. Misalkan untuk mengetahui 

kandungan dari hasil buangan sisa produksi yang diproses agar 

tidak membahayakan dan merusak lingkungan.[2] 

2.2 Safety Instrument System (SIS) 

Safety Intrumented System adalah sebuah system terintegrasi 

baik itu hardware atau software yang berfungsi sebagai sistem 

pengaman dalam kerja sebuah pabrik atau sebuah sistem 

pemrosesan. Dalam bahasa lainnya SIS (Safety Intrumented 

System) sistem control yang mendeteksi keadaan diluar kendali 

dan mengembalikannya ke keadaan semula sehingga tidak terjadi 

hal yang bisa berakibat fatal bagi manusia ataupun komponen 

pabrik lainnya. Safety Instrumented System  ini terdiri dari logika 

pemecah, sensor, dan aktuator untuk tujuan mengambil proses ke 

keadaan aman ketika yang normal set poin yang telah ditentukan 

terlampaui, atau kondisi aman operasi dilanggar. SIS ini sendiri 

muncul setelah adanya bahaya yang terjadi pada pabrik-pabrik 

dunia. [3] 

Safety Instrumented System  berfungsi melindungi jika ada 

kejadian tak terduga yang menyebabkan kecelakaan fatal, polusi 

lingkungan, serta kecelakaan pada suatu proses instrumentasi 

industri. Safety Instrumented System dirancang dan dibangun 

untuk mengurangi resiko terjadinya kecelakaan pada suatu kontrol 

proses yang dapat mengancam kehidupan manusia dan 

keselamatan lingkungan hidup. SIS terdiri dari sensor untuk 

masukan sinyal dan daya, sinyal input interfacing dan pengolahan, 

logika pemecah, output pemrosesan sinyal, dan yang terakhir 

aktuator dan katup atau perangkat switching untuk menyediakan 

elemen kontrol akhir. Proses pada Safety Instrumented sistem 

dikendalikan oleh suatu logika melalui mikrokontroller, PLC atau 

terdistribusi melalui DCS oleh pemantauan nilai-nilai proses, suhu, 

tekanan, atau aliran dan memanipulasi akhir unsur-unsur seperti 

katup yaitu aktuator. Bila nilai melebihi setpoint, maka alarm 

dikeluarkan oleh operator untuk mengambil tindakan. Namun, jika 
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tindakan operator tidak berhasil untuk menangani proses di bawah 

kendali, maka Safety Instrumented Sistem secara otomatis bekerja, 

proses bergerak untuk keadaan aman untuk pencegahan 

kemungkinan terjadinya kecelakaan. Safety Instrumented Sistem 

akan bekerja apabila alarm signal yang dikirim oleh field devices 

menunjukan kondisi kritikal (Hi-Hi berarti very high atau Lo-Lo 

berarti very low).[4] 

Penentuan SIS ini sendiri dilakukan dengan berbagai metode 

analisis yaitu Hazard dan studi operabilitas (HAZOP), lapisan 

analisis perlindungan (Lopa), grafik risiko, dan sebagainya. Sesuai 

dengan standart internasional untuk SIS yang tercantum dalam IEC 

61511 dan IEC 61508. [4] 

SIL adalah tingkat kemampuan SIF yang harus berhasil 

melakukan risk reduction yang disyaratkan. SIL berhubungan 

dengan Probability of Failure on Demand (PFD) dari suatu SIF. 

Semakin tinggi nilai SIL, maka PFD dari SIS semakin kecil. 

Tingkat SIL dari suatu SIS ditentukan oleh nilai PFD dari tiap–tiap 

SIF penyusun SIS itu sendiri, yaitu transmitter, logic solver dan on-

off valve serta arsitektur/konfigurasi elemen– elemen tersebut 

dalam membangun SIS. PFD merupakan angka target untuk SIL. 

PFD merupakan probabilitas suatu komponen / sistem gagal 

menjalankan fungsi yang dimintakan. ANSI/ISA-84.01-1996 

mendefinisikan tiga tingkat SIL, yaitu SIL1, SIL2, SIL3. Adapun 

definisi SIL 4 yang merujuk ke standar International 

 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.co.id&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Hazard_and_operability_study&usg=ALkJrhjUN9HRzpZJm6ZzA99JdH1Ij2ChyA
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Electrotechnical Commission (IEC). Tingkatan SIL dijelaskan 

dalam tabel sbb[5]: 

Gambar 2.1 Level SIL[5] 

2.2.1 Laju Kegagalan 

Laju kegagalan (λ) adalah nilai berapa besar kegagalan 

yang terjadi persatuan waktu, dimana laju kegagalan dapat 

dinyatakan sebagai perbandingan antara banyaknya kegagalan 

yang terjadi selama selang waktu tertentu dengan total waktu 

operasi komponen atau system.[13] 

Menghitung besarnya nilai laju kegagalan dapat digunakan 

rumus seperti dibawah ini : 

𝜆 (𝑡) = 𝑓 

   𝑇.....................................................................................(2.1) 

𝜆 (𝑡) = 𝑓(𝑡) 
    𝑅(𝑡)...............................................................................(2.2) 

𝜆 (𝑡) =        1 

            𝑀𝑇𝑇𝐹.............................................................................(2.3) 

Dimana :  

f = kegagalan selama jangka waktu operasi 

T = total waktu operasi. 

MTTF = rata – rata kegagalan yang terjadi. 

 

Untuk perhitungan nilai PFD dari sebuah SIF, diperlihatkan 

pada perhitungan berikut: 

𝑃𝐷𝐹𝑎𝑣𝑔−𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 = 𝜆𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑥 𝑇𝑖 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 
𝐷..............................................(2.4) 



9 

 

 

Dimana:  

𝜆 = laju kegagalan (failure rate) dari equipment 

Ti = Test interval (Ti) 

D = Demand 

 

Sehingga: 

𝑃𝐹𝐷𝑎𝑣𝑔 𝑆𝐼𝐹 = 𝑃𝐹𝐷𝑎𝑣𝑔 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 + 𝑃𝐹𝐷𝑎𝑣𝑔 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑐 𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒 + 

𝑃𝐹𝐷𝑎𝑣𝑔 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡..........................................................(2.5) 

 

Sehingga dapat dinyatakan nilai PFD dipengaruhi oleh laju 

kegagalan (failure rate) dari tiap equipment serta Test interval (Ti) 

yang dilakukan. Artinya bahwa semakin besar nilai laju kegagalan 

dalam equipment instrument, maka akan semakin besar pula 

kemungkina terjadinya kegagalan system serta memperkecil 

penurunan resiko kegagalan. Sebaliknya, dengan semakin sering 

dilakukan pengujian, maka kemungkinan laju kegagalan juga 

semakin kecil dan memperbesar penurunan resiko kegagalan.[13] 

2.2.2 FTA (Fault Tree Analysis) 

Fault Tree Analysis (FTA) merupakan metode analisis top 

down yang digunakan untuk mencari kejadian dan kombinasi 

kejadian yang menyebabkan kerusakan dalam sistem. Keuntungan 

penggunaan metode FTA adalah dapat memperoleh penyebab 

permasalahan yang berupa kejadian dasar dan atau kombinasinya 

melalui pelaksanaan analisis top down dengan terlebih dahulu 

menggambarkan keadaan dalam system. FTA bertujuan untuk 

mengetahui adanya kejadian tunggal dan atau kombinasinya yang 

akan menyebabkan munculnya top level event pada sistem. Output 

tahap FTA adalah gambaran sistem secara menyeluruh dengan 

grafik Boolean dan minimal cut-set dari top level event.[13] FTA 

menggunakan dua simbol utama yang disebut events dan gates. 

Ada tiga tipe event, yaitu: 

a. Primary Event 

Primary event adalah sebuah tahap dalam proses 

penggunaan produk yang mungkin saat gagal. Primary 

event lebih lanjut dibagi menjadi tiga kategori yaitu: 
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1. Basic events, 

2. Undeveloped events, 

3. External events. 

b. Intermediate Event 

Intermediate Event adalah hasil dari kombinasi 

kesalahan-kesalahan, beberapa diantaranya mungkin 

primary event. Intermediate event ini ditempatkan 

ditengah-tengah sebuah fault tree. 

c. Expanded Event 

Expanded Event membutuhkan sebuah fault tree yang 

terpisah dikarenakan kompleksitasnya. Untuk fault 

tree yang baru ini, expanded event adalah undesired 

event dan diletakan pada bagian atas fault tree. 

Gambar 2.2 Simbol FTA[13] 

2.3 Elemen Safety Instrument System 

Seperti telah dijelaskaan diatas bahwa dalam SIS juga 

dibutuhkan elemen-elemen pendukung jalannya SIS itu sendiri 

yang akan dijelaskan sebagai berikut: 

2.3.1 Sensor dan Transmitter 

  Setiap variabel proses memiliki elemen tersendiri untuk 

melakukan proses pengukuran dan transmisi. Pada umumnya 

untuk melakukan transmisi diperlukan sebuah sensor untuk 

mengubah suatu besaran fisis satu menjadi besaran lainnya yang 
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dalam hal ini merupakan besaran standar yang dapat berupa 

tegangan (1 – 5 Volt), arus (4 – 20 mA), maupun tekanan (3-15 

psi). Kemudian dari pengukuran dari sensor tersebut akan 

ditransmisikan oleh sebuah transmitter ke kontroler yang akan 

dibaca sebagai eror. Pada dasarnya di dalam transmitter terdapat 

transducer. Transducer tersebut yang akan mengubah besaran-

besaran yang di-sensing menjadi besaran standar. Sehingga, 

dengan ini dapat dikatakan bahwa transducer pada transmitter ini 

berupa sensor. Namun perlu diingat bahwa transducer tidak hanya 

berupa sensor. Banyak terdapat transducer selain sensor.[1] 

Dalam aplikasinya, pemilihan sensor ditentukan oleh 

spesifikasi dan karakteristik statik dari suatu jenis sensor. 

Karakteristik sensor tersebut seperti range, span, akurasi, presisi, 

sensitivitas, dan lain-lain. Adapun pengertian dari setiap 

karakteristik statik adalah sebagai berikut: 

a. Range 

Adalah jangkauan nilai pengukuran terhadap suatu besaran 

atau variabel proses. Contoh range suatu pengukuran 

temperatur 0 – 100 °C 

b. Span 

Adalah selisih dari nilai maksimum terhadap minimum. 

Contoh pada pengukuran tekanan memiliki range 10 – 50 psi, 

maka, span diperoleh sebesar 40. (50 psi – 10 psi) 

c. Akurasi 

Adalah seberapa dekat suatu nilai hasil pengukuran terhadap 

nilai sebenarnya 

d. Presisi 

Adalah seberapa konsisten suatu nilai hasil pengukuran pada 

satu waktu satu dengan waktu yang lain (pada saat waktu yang 

berbeda). 

e. Sensitivitas 

Adalah seberapa kecil suatu perubahan suatu variabel proses 

yang dapat diukur sensor.  

f. Resolusi 

Adalah nilai terkecil yang dapat dibaca suatu sensor.[1] 
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2.3.2 Arduino  

Arduino adalah sebuah papan kontroler yang berbasis 

mikrokontoler. Produk ini merupakan buatan Italia. Terdapat 

banyak macam jenis arduino, seperti Arduino Uno, Arduino Mega, 

Arduino Nano, Arduino Esplora,  Arduino Leonardo, dan lain-lain. 

Setiap jenis arduino memiliki chip mikrokontroler tertentu 

sehingga I/O nya pun berbeda sesuai dengan chip yang ada, 

sehingga dapat dikatakan setiap jenis arduino memiliki fitur-fitur 

tersendiri. Salah satu jenis arduino yang umum dipakai dan mudah 

ditemui yaitu Arduino Uno.    

Arduino Uno memakai chip mikrokontroler ATmega 328. 

Memiliki 6 input analog yaitu A0, A1, ... hingga A5, 14 digital 

input dan output, yang 6 diantaranya merupakan output dengan 

fitur PWM (Pulse Width Modulation). Selain itu terdapat pula 

koneksi USB, osilator kristal 16 MHz, header ICSP, serta 

dilengkapi dengan tombol reset. [15]  

 
Gambar 2.3 Papan Arduino Uno[15] 

 

Selain itu, arduino juga memiliki sebuah perangkat lunak 

sebagai media interface terhadap hardware papan arduino. Pada 

software ini pula dibuat code untuk di-upload pada papan arduino 

sehingga dapat menjalankan eksekusi sesuai dengan code tersebut.  
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Gambar 2.4 Tampilan Software Arduino 

2.3.3 Modul Relay 

Modul relay merupakan sebuah device yang telah 

terintegrasi yang berisi relay dan rangkaian di dalamnya. Pada 

umumnya sebuah modul relay memiliki jumlah input dan output 

yang berbeda. Sebuah modul relay dapat berisi satu, dua, bahkan 

empat input dan output. Sehingga apabila tersedia modul relay 

dengan input dan output, maka hanya dibutuhkan satu modul relay 

saja untuk disambungkan ke empat keluaran sebagai aktuator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Modul Relay [1] 
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Pada dasarnya inti dari suatu modul relay adalah relay itu 

sendiri. Relay adalah suatu komponen yang memiliki pin untuk 

fungsi Coil, Com, NO, dan NC. Relay yang ada di pasaran saat ini 

memiliki variasi jumlah pin. Adapun pin tersebut dapat berjumlah 

8 ataupun 16. Adapun macam-macam relay juga ditentukan 

melalui nilai tegangan yang ada untuk pengaktifan coil. Adapun 

fungsi relay yaitu sebagai penyambung dan pemutus tegangan 

yang melewatinya. Sehingga relay juga disebut sebagai saklar 

otomatis, karena pengaktifannya dengan cara menerima sinyal 

kontrol.[1] 

 
 

Gambar 2.6 Relay[1] 

2.3.4 Solenoid Valve  
Solenoid valve adalah sebuah katup yang memanfaatkan 

elektromagnetik yang biasanya diaplikasikan pada fluida cair dan 

gas. 

 

 

Gambar 2.7 Solenoid Valve[16] 
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Cara kerja alat ini yaitu dengan menggunakan sebuah kumparan 

atau lilitan kawat (coil) yang melilit sebuah besi lunak bulat 

panjang. Besi dihubungkan dengan sebuah plug. Apabila diberi 

tegangan maka besi tersebut akan bergerak ke bawah, sehingga 

plug menutup lubang pada port sehingga dapat menghalangi atau 

menutupi laju aliran yang sedang melewatinya. Bagian yang 

bergerak tersebut biasanya disebut plunger. Solenoid valve 

diaktifkan oleh listrik baik AC (Alternating Current) dan DC 

(Direct Current) bergantung pada spesifkasi dari solenoid valve 

yang ada. Setiap solenoid valve memiliki spesifikasi tertentu baik 

dari segi ukuran, operating temperature, dan tekanan maksimal 

fluida kerja yang melewatinya. Sehingga pemilihan solenoid valve 

bergantung dari sistem yang ada dan karakteristiknya. 
 Katup ini merupakan sistem digital yang hanya memiliki dua 

kondisi, yaitu nyala dan mati (on – off) sesuai tegangan yang 

dihasilkan yang biasanya dikontrol untuk mengaktifkannya.[16] 

2.3.5 LCD 16x2 

LCD (Liquid Crystal Display) ini merupakan suatu device 

untuk menampilkan data berupa tampilan (display). LCD yang 

ada di pasaran terdiri dari berbagai ukuran, seperti 16x2, 16x4, 

dan lain-lain. 

 

 
 

Gambar 2.8 LCD 16x2 [14] 
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Gambar tersebut merupakan contoh dari LCD dengan ukuran 

16 x 2, yang artinya terdiri dari 16 baris dan 2 kolom. Masing-

masing baris memiliki alamat memori tersendiri. Kolom pertama 

16 segmen $80H - $8FH, sedangkan kolom kedua memiliki alamat 

memori $0C0H - $0CFH. LCD membutuhkan tegangan sebagai 

power yaitu sebesar 0 – 5 Volt DC. Tegangan tersebut masuk ke 

dalam pin 2 (VSS) sebagai GND dan pin 2 (VDD sebagai VCC. 

Ada pula pin 3 (VEE) untuk mengatur tingkat keterangan cahaya 

backlight yang biasa dilakukan dengan pengaturan resistansi 

meggunakan potensiometer. Pada rangkaian LCD 16x2 biasanya 

diberi dioda yang berguna untuk kepentingan safety. Selain itu juga 

terdapat pin RW, RS dan E (Enable), pin D0,D1,D2 ... hingga D7 

yang terletak pada pin 7 -  14 [14] . 

Berikut secara keseluruhan urutan pin-pin LCD 16x2: 

 

 
Gambar 2.9 Pin-pin LCD 16x2 [14] 

2.3.6 Power Supply 

Power Supply adalah suatu alat listrik yang dapat 

menyediakan energi listrik untuk perangkat listrik ataupun 

elektronika lainnya.  Pada dasarnya Power Supply atau Catu daya 

ini memerlukan sumber energi listrik yang kemudian 

mengubahnya menjadi energi listrik yang dibutuhkan oleh 

perangkat elektronika lainnya. Power Supply juga dengan istilah 

Electric Power Converter dan dibedakan menjadi beberapa jenis, 

salah satunya adalah DC Power Supply. DC Power Supply adalah 

pencatu daya yang menyediakan tegangan maupun arus listrik 

dalam bentuk DC (Direct Current) dan memiliki Polaritas yang 
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tetap yaitu Positif dan Negatif untuk bebannya. Terdapat 2 jenis 

DC Supply yaitu : 

a. AC to DC Power Supply 

AC to DC Power Supply, yaitu DC Power Supply 

yang mengubah sumber tegangan listrik AC menjadi 

tegangan DC yang dibutuhkan oleh peralatan 

Elektronika. AC to DC Power Supply pada umumnya 

memiliki sebuah Transformator yang menurunkan 

tegangan, Dioda sebagai Penyearah dan Kapasitor 

sebagai Penyaring (Filter). 

b. Linear Regulator 

Linear Regulator berfungsi untuk mengubah 

tegangan DC yang berfluktuasi menjadi konstan 

(stabil) dan biasanya menurunkan tegangan DC 

Input. [7] 

Gambar 2.10  Power Supply[7] 

2.3.7 Transistor 

Transistor adalah alat semikonduktor yang dipakai sebagai 

penguat, sebagai sirkuit pemutus dan penyambung (switching), 

stabilisasi tegangan, modulasi sinyal atau sebagai fungsi lainnya. 

Transistor dapat berfungsi semacam kran listrik, di mana 

berdasarkan arus inputnya (BJT) atau tegangan inputnya (FET), 

memungkinkan pengaliran listrik yang sangat akurat dari sirkuit 

sumber listriknya. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Alat_semikonduktor
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Pada umumnya, transistor memiliki 3 terminal, yaitu Basis 

(B), Emitor (E) dan Kolektor (C). Tegangan yang di satu 

terminalnya misalnya Emitor dapat dipakai untuk mengatur arus 

dan tegangan yang lebih besar daripada arus input Basis, yaitu pada 

keluaran tegangan dan arus output Kolektor. Transistor merupakan 

komponen yang sangat penting dalam dunia elektronik modern.  

Dalam rangkaian analog, transistor digunakan dalam amplifier 

(penguat). Rangkaian analog melingkupi pengeras suara, sumber 

listrik stabil (stabilisator) dan penguat sinyal radio. Dalam 

rangkaian-rangkaian digital, transistor digunakan sebagai saklar 

berkecepatan tinggi. Beberapa transistor juga dapat dirangkai 

sedemikian rupa sehingga berfungsi sebagai logic gate, memori 

dan fungsi rangkaian-rangkaian lainnya.[8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11 Transistor[8] 

2.3.8 Kapasitor 

Kapasitor adalah komponen elektronika yang mempunyai 

kemampuan menyimpan electron-elektron selama waktu yang 

tidak tertentu. Besarnya kapasitansi dari sebuah kapasitor 

dinyatakan dalam farad. Pengertian lain Kapasitor adalah 

komponen elektronika yang dapat menyimpan dan melepaskan 

muatan listrik. Struktur sebuah kapasitor terbuat dari 2 buah plat 

metal yang dipisahkan oleh suatu bahan dielektrik. Bahan-bahan 

dielektrik yang umum dikenal misalnya udara vakum, keramik, 

gelas, elektrolit dan lain-lain.[9] Berdasarkan dielektrikumnya 

kapasitor dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain:  

 kapasitor keramik  

 kapasitor film  

https://id.wikipedia.org/wiki/Digital
https://id.wikipedia.org/wiki/Saklar
https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Transistor-photo.JPG
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 kapasitor elektrolit  

 kapasitor tantalum  

 kapasitor kertas  

2.3.9 Dioda 

Pengertian dioda adalah komponen aktif yang memiliki dua 

kutub dan bersifat semikonduktor. Dioda juga bisa dialiri arus 

listrik ke satu arah dan menghambat arus dari arah sebaliknya. 

Dioda adalah komponen semikonduktor yang terdiri dari 

penyambung P-N. Dioda merupakan gabungan dari dua kata 

elektroda, yaitu anoda dan katoda. Sifat lain dari dioda adalah 

menghantarkan arus pada tegangan maju dan menghambat arus 

pada aliran tegangan balik.[10] Selain itu, dioda memiliki fungsi lain 

yaitu, sebagai berikut : 

 Sebagai penyearah untuk komponen dioda bridge. 

 Sebagai penstabil tegangan pada komponen dioda 

zener. 

 Sebagai pengaman atau sekering. 

 Sebagai pemangkas atau pembuang level sinyal yang 

ada di atas atau bawah tegangan tertentu pada 

rangkaian clipper. 

 Sebagai penambah komponen DC didalam sinyal AC 

pada rangkaian clamper. 

 Sebagai pengganda tegangan. 

 Sebagai indikator untuk rangkaian LED (Light 

Emiting Diode). 

 Dapat digunakan sebagai sensor panas pada aplikasi 

rangkaian power amplifier. 

 Sebagai sensor cahaya pada komponen dioda photo. 

 Sebagai rangkaian VCO (Voltage Controlled 

Oscilator) pada komponen dioda varactor. 

2.4 Separator 

Separator adalah tabung bertekanan dan bertemperatur 

tertentu sebagai alat pemisah minyak, gas, air yang menggunakan 

prinsip gravitasi densitas serta massa jenis dalam proses 

pemisahannya (seperti pada gambar 2.12). Produksi minyak dari 

sumur di proses ke  separator vertical, sedangkan produksi gas dari 

http://id.wikipedia.org/wiki/Diode
http://komponenelektronika.biz/dioda
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sumur diproses di separator horizontal. Hal ini karena 

pada separator horizontal memiliki daerah pemisahan yang lebih 

luas dan panjang dibanding separator vertical.[2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.12 Separator[2] 

 

2.4.1 Fungsi Utama dari Separator 

Separator juga memiliki beberapa fungsi utama dalam 

pemisahannya,yaitu: 

a. Memisahkan fase pertama cairan hidrokarbon dan air 

bebasnya dari gas atau cairan, tergantung mana yang 

lebih dominan. 

b. Melakukan usaha lanjutan dari pemisahan fase 

pertama dengan mengendapkan sebagian besar dari 

butiran-butiran cairan yang ikut di dalam aliran gas. 

c. Mengeluarkan gas maupun cairan yang telah 

dipisahkan dari separator secara terpisah dan 

meyakinkan bahwa tidak terjadi proses balik dari 

salah satu arah ke arah yang lainnya.[2] 

2.4.2 Prinsip Pemisahan 

Ada dua macam proses dari pembentukan gas (vapour) 

dari hirokarbon cair yang bertekanan. Proses tersebut adalah Flash 

separation dan Differential separation. Flash separation terjadi bila 

tekanan pada sistem diturunkan dengan cairan dan gas tetap dalam 

kontak, dimana gas tidak dipisahkan dari kontaknya dengan cairan 

saat penurunan tekanan yang membiarkan gas keluar dari 

http://1.bp.blogspot.com/-myW5q3ewMHw/Tb79fKwXTeI/AAAAAAAAAFw/htVr7bNAuxA/s1600/separator.jpg
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solusinya. Proses ini menghasilkan banyak gas dan cairan sedikit.  

Differential separation terjadi bila gas dipisahkan dari kontaknya 

dari cairan pada penurunan tekanan dan membiarkan gas keluar 

dari solusinya.  

Suatu separator minyak atau gas yang ideal, yang bertitik 

tolak dari pendapatan cairan yang maksimum, adalah suatu 

konstruksi yang dirancang sedemikian rupa, sehingga dapat 

menurunkan tekanan aliran fluida dari sumur pada inlet separator, 

menjadi atau mendekati tekanan atmosphere pada saluran 

keluar separator. Pemisahan tergantung dari efek gravitasi untuk 

memisahkan cairan,karena pemisahan minyak, gas dan air akan 

terpisah bila ditempatkan pada satu wadah karena mempunyai 

perbedaan densitas satu sama lainnya.[2] 

Pemisahan dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu : 

a. Prinsip penurunan tekanan. 

b. Gravity setlink 

c. Turbulensi aliran atau perubahan arah aliran 

d. Pemecahan atau tumbukan fluida 

Faktor – faktor lain yang dapat mempengaruhi pemisahan 

fluida antara lain; 

a. Viskositas fluida 

b. Densitas minyak dan air 

c. Tipe peralatan dalam separator 

d. Kecepatan aliran fluida 

e. Diameter dari titik – titik air (droplet) 

2.4.3 Klasifikasi Separator 

Klasifikasi separator tergantung dari pembagian jenis 

ruang lingkupnya, secara umum diklasifikasikan sebagai berikut :  

 Menurut tekanan kerja (working pressure) 

a. High Pressure (HP) Separator 650-1500 psi 

b. Medium Pressure (MP) Separator 225-650 psi 

c. Low Pressure (LP) Separator 10-225 psi 

 Berdasarkan hasil pemisahan 

a. Separator dua fasa : memisahkan fluida formasi menjadi 

fasa cair dan fasa gas 
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b. Separator tiga fasa : memisahkan fluida formasi menjadi 

fasa minyak, air dan gas 

 Berdasarkan bentuk 

a. Separator Vertikal 

Vertical Separator vertical 2 fase (2 Phase Vertical Separator) 

sering digunakan untuk aliran fluid yang rasio gas terhadap 

cairannya (gas oil ratio atau GOR) rendah sampai sedang dan yang 

diperkirakan akan terjadi cairan yang datang secara kejutan (slug) 

yang relatif sering. Bagian bawah dari bejana biasanya berbentuk 

cembung, gunanya untuk menampung pasir dan kotoran padat 

yang terbawa.Separator semacam ini biasa digunakan untuk 

tekanan kerja antara 50 sampai 150 psig. 

b. Separator Horizontal 

Separator horizontal mempunyai luas antar permukaan 

gas dengan cairan lebih besar, terdiri dari banyak sekat-sekat 

yang luas sepanjang bagian pemisah gasnya, yang 

memberikan lebih banyak kecepatan gasnya. 

Separator horizontal hampir selalu digunakan untuk aliran 

yang mempunyai rasio gas terhadap cairan (GOR) yang 

tinggi untuk arus yang berbuih atau arus yang keluar dari 

sebelumnya. 
c. Separator Bulet 

Pada separator ini memiliki bagian-bagian yang sama dengan 

jenis separator lainnya. Jenis ini memiliki kelebihan 

dalam pressure containment tetapi karena kapasitas surges terbatas 

dan mempunyai kesulitan dalam fabrikasi maka separator jenis ini 

tidak banyak digunakan di lapangan.[2] 

2.4.4 Jenis separator berdasarkan fungsinya 
Berdasarkan fungsinya atau jenis penggunaannya, 

separator dapat dibedakan atas: gas scrubber, knock-out 

flash-chamber, expansion vessal, chemical electric dan filter. 

a. Gas scrubber. 

Jenis ini dirancang untuk memisahkan butir cairan yang 

masih terikut gas hasil pemisahan tingkat pertama, karenanya alat 

ini ditempatkan setelah separator, atau sebelum dehydrator, 



23 

 

extraction plant atau kompresor untuk mencegah masuknya cairan 

kedalam alat tersebut. 

b. Knock-out 

Jenis ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu free water 

knock-out (FWK0) yang digunakan untuk memisahkan air bebas 

dari hidrokarbon cair dan total liquid knock-out (TLKO) yang 

digunakan untuk memisahkan cairan dari aliran gas bertekanan 

tinggi ( > 125 psi ) 

c. Flash chamber. 

Alat ini digunakan pada tahap ianjut dari proses pemisahan 

secara kilat (flash) dari separator. Flash chamber ini digunakan 

sebagai separator, tingkat kedua dan dirancang untuk bekerja pada 

tekanan rendah ( > 125 psi ) 

d. Expansion vessel. 

Alat ini digunakan untuk proses pengembangan pada 

pemisahan bertemperatur rendah yang dirancang untuk 

menampung gas hidrat yang terbentuk pada proses pendinginan 

dan mempunyai tekanan kerja antara 100 -1300 psi. 

e. Chemical electric. 

Merupakan jenis separator tingkat lanjut untuk memisahkan 

air dari cairan hasil separasi tingkat sebelumnya yang dilakukan 

secara electris (menggunakan prisip anoda katoda) dan umumnya 

untuk memudahkan pemisahan.[2] 
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BAB III 

PERANCANGAN DAN PEMBUATAN ALAT 

 
3.1 Perancangan Sistem 

Dalam perancangan sistem pada tugas akhir ini memiliki 

langkah-langkah sebagai berikut ini yang dibuat dalam bentuk 

flowchart : 
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Gambar 3.1 Flowchart Sistem 

 

Adapun penjelasan dari langkah-langkah flowchart ini yaitu: 

1. Studi literatur lapangan yaitu untuk mencari teori-teori yang 

akan digunakan dan ideal untuk proses pengerjaan tugas 

akhir. 
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sistem SIF 

 

Proses 
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Analisis data dan 
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software SIF 

 

Perancangan 

hardware 

SIF 

Perbaikan Perbaikan 
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2. Identifikasi masalah yaitu untuk mengidentifikasi bagaimana 

merancang  dan memasang transmitter, valve, serta kontroler 

yang digunakan agar sistem pengaman pressure dapat ideal 

3. Tujuan pembuatan yaitu untuk menjawab dari permasalahan 

yang ada yaitu untuk merancang dan memasang sensor, 

valve, serta kontroler yang digunakan agar sistem pengaman 

pressure dapat ideal 

4. Perancangan sistem yaitu untuk merancang baik dari 

hardware dan software yang digunakan 

5. Integrasi sistem untuk mengintegrasi antara hardware dan 

software agar sesuai dan dapat bekerja sesuai dengan set 

point yang ditentukan. 

6. Pengambilan data, digunakan untuk mengambil data dari 

hasil running mini plant terhadap safety instrumented 

function  pressure separator. 

7. Analisis data dan penarikan kesimpulan yaitu menganalisis 

dari hasil pengambilan data serta mengambil kesimpulan. 

3.2   Perencanaan Safety Instrument System 
Dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir ini , 

dirancanglah sebuah sistem pengaman pada separator. Separator 

adalah alat yang digunakan untuk mengolah atau memisahkan 

campuran minyak, lebih khususnya menggunakan separator 3 

fasa dalam proses pemisahannya. Pemisahan ini menggunakan 

prinsip gravitasi massa jenis dan didukung oleh sistem kontrol 

besaran fisis yang salah satunya adalah sistem kontrol tekanan 

karena dalam pemisahannya, menjaga tekanan separator sangat 

diperlukan. Minyak campuran ini masuk melalui inlet yang 

kemudian akan terpecah didalam separator. Dalam pengontrolan 

separator ini tidak mungkin tidak adanya bahaya yang terjadi 

selama proses berlangsung sehingga terdapat pemasangan safety 

untuk mengurangi terjadinya resiko bahaya. Salah satunya adalah 

Safety Instrumented Function pada pressure separator dimana 

dilakukan proses pencegahan bahaya akibat tekanan pada 

separator dengan membunyikan alarm sebagai tanda dan 

mengendalikan pressure control valve. Safety disini 

menggunakan sistem on-off dengan setting high pressure dan 
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high-high pressure. Keadaan tersebut merupakan keadaan dimana 

ketika tekanan tinggi atau rendah pada batas setpoint bahaya 

tingkat pertama maka alarm akan menyala. Jika pada pertahanan 

pertama tersebut pressure masih tidak kembali pada keadaan 

semestinya maka akan ada perintah untuk membuka solenoid 

valve untuk dilakukan proses release gas.  

Berikut adalah diagram blok safety intrument system 

separator pada mini plant di Workshop Instrumentasi: 

 
(Sensors) 

Pressure Transmitter 

(Final Element) 

Solenoid Valve 
 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Diagram Blok Safety Instrument System Pressure 

Separator118] 

Diagram blok tersebut merupakan sistem dasar dari tugas 

akhir ini menggunakan elemen kontrol sesuai yang tertera pada 

blok tersebut. Pada diagram ini digunakan diagram blok sesuai 

komponen utama SIS yaitu terdiri dari sensors, logic solver, dan 

final element.  

3.3   Pembuatan Hardware 

Pembuatan hardware untuk sistem miniplant ini memiliki 

tiga kategori, yaitu  separator, wiring safety instrumented function  

pressure separator, dan indikator. Berikut adalah penjelasan 

setiap perancangan tersebut: 

3.3.1 Separator 

Separator yang dirancang terdiri dari banyak elemen 

pendukung yang berjumlah 7 elemen utama. Terdiri dari 

pembuatan inlet yang terdiri dari sensor inlet, profil tank dengan 

mixing, dan pompa. Kemudian ada pula sistem pengendalian air 

beserta safety, sistem pengendalian minyak beserta safety, dan 

sistem pengendalian gas dengan safety. Pada separator ini total 

(Logic Solver) 

Arduino Uno 
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terdapat 3 pompa untuk inlet, outlet air, dan outlet minyak. Untuk 

outlet gas tidak diproses ke proses selanjutnya melainkan hanya 

dibuang ke udara bebas karena hanya memiliki tekanan yang 

kecil. Kemudian terdapat 3 profil tank yaitu profil tank inlet 

dengan mixing untuk mencampur minyak dan air yang akan 

digunakan untuk jalannya proses ini, satu profil tank untuk hasil 

separasi minyak dan satu lagi untuk hasil separasi air yang 

kemudian akan dipompa untuk disatukan kembali di profil tank 

inlet. Dalam prosesnya, separator ini menggunakan pertalite 

untuk minyak dan air PDAM untuk kebutuhan airnya, sedangkan 

gas didapatkan dari hasil pemompaan antara minyak dan gas serta 

injeksi kompressor. 

Separator ini berukuran 120cm dengan diameter 40cm. 

Bahan dari separator ini sendiri adalah stainless. Kebutuhan 

minyak dan air dalam separator ini sendiri kurang lebih 180L. 

Separator ini dilengkapi dengan fitting/accesories serta pressure 

gauge dan level glass sebagai indikator. Gambar 3.3 merupakan 

penampakan plant separator 

 

 
Gambar 3.3 Mini Plant Separator  

3.3.2Wiring Safety Instrument Function Pressure 

Sesuai dengan diagram blok safety instrumen system 

pressure separator tersebut, setiap blok memiliki instrumen 

masing-masing yaitu pada sensor atau transmitter digunakan 

Altronic pressure Sensor. Untuk kontroler digunakan suatu 
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mikrokontroler yaitu arduino uno. Sedangkan pada final safety 

element digunakan solenoid valve.  

Dalam proses penggunaanya dibutuhkan konfigurasi 

sambungan antara elemen satu dengan yang lainnya. Berikut 

adalah penjelasan detil untuk konfigurasi dan integrasi setiap 

instrumen tersebut:  

 Gambar 3.4 Wiring Safety Instrument Function Pressure 

Seperti dilihat pada gambar 3.4, wiring tersambung dari 

power supply ke elemen-elemen kemudian arduino juga 

terhubung dengan kaki-kaki input dan output elemen. Berikut 

penjelasan detail mengenai elemen utama dari sistem: 

 Pressure Transmitter Altronic Press. Sensor P/N 691201-

100 

Pressure Transmitter Altronic Press. Sensor P/N 691201-

100 ini merupakan salah satu produk dari Altronic De 3000 yang 

memiliki range pengukuran 0-100psi dengan hasil keluaran 

merupakan tegangan 1-5volt. Pressure Transmitter Altronic 
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Press. Sensor P/N 691201-100 seperti pada gambar 3.5 

merupakan jenis pressure transmitter elektrik yang memiliki 

fungsi yaitu mengubah tekanan yang diterima oleh 

detector(sensor diapraghma) dalam transmitter yang kemudian 

diubah dalam bentuk tegangan dan di transmisikan ke alat 

selanjutnya yang dalam hal ini adalah mikrocontroller. Pressure 

Transmitter ini sendiri memiliki jenis 3-wire yang berarti 

memiliki 3 kaki perkabelan yang terdiri dari (+) disambungkan 

pada (+) power supply, (-) yang disambungkan pada (-) power 

supply, (sig) merupakan signal output transmitter yang akan 

menjadi input pada arduino. Disini digunakan power supply 

24vdc sehingga dalam kebutuhannya dipasang LM 7805 untuk 

menurunkan tegangan dari 24vdc menjadi 5v agar sesuai 

kebutuhan pressure transmitter yaitu 5volt. 

Pemasangan pressure transmitter ini diletakkan pada jalur 

output gas dari separator dengan menancapkan pada lubang spiral 

bagian atas separator dan diparalel dengan pressure gauge. 

Pressure gauge disini dipasang sebagai indikator pembanding gas 

yang melewati separator terhadap pressure transmitter dan 

menjadi acuan kalibrasi pada alat-alat safety separator ini. 

Pressure gauge seperti pada gambar 3.6 ini memiliki range 0-

160psi.  

 Dalam proses pengendalian separator ini, terdapat pressure 

yang dikendalikan. Pressure pada separator ini memiliki posisi 

yang sangat vital untuk melakukan proses pengendalian lainnya, 

sehingga perlu dijaga agar tidak terjadi bahaya dalam proses 

pengendaliannya. Jika terjadi bahaya, transmitter ini akan 

membaca tekanan yang lebih dari setpoint tersebut untuk 

dilanjutkan pada tindakan selanjutnya. Tekanan berlebih ini akan 

naik ke bagian atas separator dan masuk melalui tubing pressure 

gauge yang kemudian akan diteruskan ke tubing pressure 

transmitter untuk dilakukan pembacaan.   
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Gambar 3.5 Pressure Transmitter Altronic Press. Sensor P/N  

691201-100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Pressure Gauge 

Untuk kalibrasi sensor pada pressure transmitter ini, keluaran  

nilai tegangan dibandingkan dengan multimeter standar dan nilai 

pressure menggunakan standar pressure gauge, dipakai satuan 

psi.  
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Gambar 3.7 Power Supply 24 Volt 

 Arduino Uno 

Selanjutnya hasil bacaan transmitter akan diolah oleh 

mikrokontroler. Dalam hal ini digunakan arduino uno sebagai 

mikrokontroler dengan 3 pin penggunaan yaitu power,input dan 

output. Masing-masing pin tersebut digunakan untuk tampilan 

LCD, input dari transmitter, dan solenoid valve, LED, buzzer.  

Berikut tabel konfigurasi pin yang digunakan: 

Tabel 3.1 Konfigurasi Pin Arduino Uno 

Pin Fungsi 

(Power) Vin 

Untuk sambungan dari power suppy 

yang telah diturunkan dengan LM 

7812 dari 24v menjadi 12 v sesuai 

kebutuhan arduino uno 

(Analog input) A0 
Untuk input dari pressure 

transmitter 

(Digital) 8,9,10,11,12,13 Untuk tampilan LCD 16x2 

(Digital) 7 
Untuk LED kuning indikator High 

Pressure 

(Digital) 6 
Untuk LED merah indikator High-

High Pressure 

(Digital) 5 
Untuk indikator alarm bahaya 

Buzzer 

(Digital) 4 
Untuk output sambungan ke 

rangkaian Solenoid Valve  
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Sebagai aktivasi arduino uno ini digunakan power supply 

24vdc dan diturunkan menjadi 12 Volt dengan LM7812, keluaran 

dari arduino uno ini adalah tegangan 5volt yang akan diteruskan 

ke rangkaian-rangkaian selanjutnya. Untuk koneksi dari setiap pin 

terhadap instrumen digunakan sebuah kabel jumper seperti 

terlihat pada gambar 3.8. 

 

 
 

Gambar 3.8 Konfigurasi Pin Arduino Uno 

 Solenoid Valve Asco 8320G203 

Pada final element safety ini digunakan sebuah valve yang 

hanya memiliki kondisi on atau off saja, yaitu Solenoid Valve 

Asco 8320G203 seperti pada gambar 3.9. Sehingga solenoid 

valve ini cocok untuk diterapkan pada sistem mode kontrol on-off. 

Solenoid valve ini merupakan solenoid 2way valve dan 

difungsikan sebagai blow down valve. Blow down valve (BDV) 

merupakan fungsi valve yang cocok digunakan untuk rangkaian 

safety yang berfungsi sebagai release gas bahaya ke udara 

terbuka (atmosfir). Solenoid valve ini bekerja pada tegangan 

24vdc dan memiliki karakteristik valve yaitu NO sehingga 

memiliki keadaan dimana jika keadaan normal valve akan 

menutup dan jika terjadi failed akan membuka.  

Pada aplikasi ini, solenoid valve akan aktif (nyala) apabila 

menerima kondisi high atau high-high pressure dari arduino uno 

melalui pin digital 4. Sebaliknya solenoid valve akan non aktif 
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(mati) apabila menerima kondisi low (dibawah setpoint yang 

ditentukan). Solenoid valve ini memiliki 2 perkabelan yaitu (-) 

yang akan tersambung pada ground dan (+) yang akan 

tersambung pada arduino uno.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9 Solenoid Valve Asco 8320G203 

 

 Dalam prosesnya, solenoid valve membutuhkan rangkaian 

interpossing dikarenakan output tegangan dari arduino uno 5 

Volt, sedangkan untuk solenoid valve ini sendiri membutuhkan 

tegangan 24vdc, maka dibutuhkan sebuah rangkaian relay agar 

dapat bekerja sesuai tegangan yang dibutuhkan. Maka dengan 

demikian digunakanlah relay 12vdc kaki 8.  

Relay 12 vdc ini memiliki 8 kaki dan menerima tegangan 

dari power supply yang telah diturunkan dengan LM7812 menjadi 

12volts kemudian disambungkan pada NC 1 dan dialirkan pada 

com 1 yang disambungkan pada LED hijau sebagai indikator 

BDV aktif, NC 2 langsung disambungkan pada tegangan supply 

24v dan dialirkan pada com 2 disambungkan pada solenoid 

sehingga kondisi awal mati. Dalam rangkaiannya, solenoid ini 

membutuhkan kapasitor 10.000F sebagai penyetabil tegangan, 

dari relay 12v ini akan disambungkan dengan transistor yang 

kemudian disambungkan pada output pin 4 arduino uno.  
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Gambar 3.10 Relay 12 Volt 

3.3.3 Indikator 

 Sebagai display dalam pembuatan tugas akhir ini maka 

digunakanlah LCD 16x2 (pada gambar 3.11) sebagai penampil 

nilai pressure output. Untuk itu diperlukan rangkaian LCD 16x2 

yang tersambung dengan arduino uno melalui kabel jumper.  

 Selain itu juga terdapat indikator lampu kuning dan merah 

(pada gambar 3.12). Lampu kuning mengindikasikan bahwa 

solenoid valve bekerja pada kondisi high pressure. Sedangkan 

lampu merah mengindikasikan bahwa solenoid valve bekerja pada 

kondisi high-high pressure. Terdapat juga lampu hijau sebagai 

indikator bahwa solenoid valve sedang dalam keadaan on atau 

aktif bekerja dan buzzer sebagai alarm bahwa terjadi bahaya. 

LCD 16x2 ini memiliki kaki-kaki yang memiliki fungsi 

sambungan yaitu sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Konfigurasi LCD 16x2 

Pin Fungsi 

1 Ground 

2 VCC sebagai sumber tegangan 5volt 

3 Resistor 

4,6,11,12,13,14 Output Arduino Uno 

15 VCC  

16 Ground 
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Gambar 3.11 Indikator LCD 16x2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.12 Indikator Lampu  

 

3.4 Perancangan Software  

 Pada pembuatan tugas akhir ini digunakan suatu software 

penunjang untuk sistem otomasi. Software ini bernama arduino 

dengan versi 1.6.8. Tentunya software ini di-interface-kan dengan 

hardware arduino uno. Untuk menginstruksi arduino uno sebagai 

kontroler, dibuat code atau listing program sesuai dengan 

instruksi yang ingin diberikan. Berikut pada gambar 3.13 

merupakan cuplikan dari code untuk instruksi arduino uno pada 

tugas akhir ini. 
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Gambar 3.13 Code pada Arduino 

 

Pemrograman pada arduino ini untuk memperoleh data  dari 

sistem, dipakai empat kategori yang dicari nilainya, yaitu 

Tampilan LCD, Monitor Serial dan inisialisasi input/outut, analog 

dan kalibrasi, dan kondisi valve.  

 Tampilan LCD  

Merupakan program panggilan agar LCD dapat 

menampilkan nilai yang diukur .  

 Monitor Serial dan initialisasi input/output 

Penyesuaian kaki pin sebagai program awal seluruh 

konfigurasi yang ada 

 Pressure 

Merupakan formula untuk menampilkan dan menghitung 

nilai dari pressure dalam satuan psi 
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 Kondisi valve  

Merupakan pemrograman untuk aksi valve dalam keadaan 

High atau high-high pressure. 

Data-data tersebut ditampilkan pada serial monitor dengan 

memilih Serial port yang sesuai dengan COM yang masuk ke PC.  

Untuk mengaktifkan final safety element pemrograman pada 

mikrokontroler yaitu arduino uno. Pertama dilakukan 

pemanggilan library  dari LCD. Kemudian dilakukan konfigurasi 

pin ke arduino. Void merupakan fungsi pada arduino yang 

berfungsi sebagai eksekusi awal pemrograman dan berjalan satu 

kali tidak looping. Kemudian dilakukan pemrograman untuk 

tampilan LCD. Pada monitor serial dan initialisasi output/input 

diberikan Serial.Begin(9600) yang berfungsi sebagai pengatur 

kecepatan transmisi data pada pembacaan pin-pin konfigurasi 

yang ditentukan yang selanjutnya dilakukan konfigurasi pinMode.  

Untuk setting alarm dan bukaan pada valve diberikan fungsi 

digital.write yang memiliki arti untuk memberi nilai high atau 

low ke pin digital. Perintah Serial.write digunakan untuk 

membaca data biner dari serial port. 

3.5 Kalibrasi 

Dalam penggunaan alat-alat Tugas Akhir ini dilakukan 

kalibrasi agar teruji keakuratannya dengan cara membandingkan 

hasil pengukuran pressure transmitter pada arduino dengan 

pressure gauge standar dan mengambil data pengukuran pada 

titik 10psi,20psi,30psi,40psi,50psi,60psi,70psi,80psi,90psi dan 

100psi dengan pengambilan data 5x pertitik. Setelah di temukan 

nilai yang muncul, dihitung nilai eror dan akurasi dari alat 

sehingga ditemukan nilai 0,38% untuk nilai akurasi alat safety 

pressure ini. 

Berikut merupakan laporan hasil kalibrasi: 

Test Device  : Pressure Transmitter Altronic Press.Sensor P/N 

691201-100 

  Arduino Uno+LCD 16x2 

Calibrator Standart : 

Factory Product: AMETEK 

TYPE  : Pressure Calibrator 
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 Model  :Digital Test Gauge XP2i 

 

 Tabel 3.3 Hasil Kalibrasi 

 

 Dari data diatas dapat ditarik grafik sebagai berikut: 

 

 

STANDARD VALUE DEVICE VALUE REMARKS 

TEST 

POINT 

(%) 

RANGE 

CAL. (Psi) 

TEST 

GAUGE 

CALIB

RATOR 

(PSI) 

ARDUINO 

DISPLAY         

(PSI) 

DIFFE

RENCE 

(PSI)  

DIFFE

RENCE 

(%) 

  

  

0% 0 0,00 0,12 0,12 0,12   

25% 25 25,00 24,79 0,21 0,21   

50% 50 50,00 49,57 0,43 0,43   

75% 75 75,00 74,24 0,76 0,76   

100% 100 100,00 99,63 0,37 0,37   
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Gambar 3.14 Grafik Kalibrasi Sistem 

 
 Dapat dilihat pada gambar 3.14 merupakan grafik dari hasil 

kalibrasi alat yang akan digunakan, dapat dilihat bahwa sensor 

memiliki akurasi yang baik dengan perbedaan yang kecil dari 

standart dan eror masih dapat ditoleransi sesuai nilai yang tertera 

pada tabel kalibrasi. Telah terlihat bahwa hasil kalibrasi tersebut 

menghasikan grafik yang linear antara pressure alat standar dan 

pressure alat yang akan digunakan. 
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BAB IV 

PENGUJIAN ALAT DAN ANALISIS 
 

4.1   Pengkajian Prinsip Kerja Safety Instrumented Function 

Safety Instruments System (SIS) Pressure  yang dirancang 

merupakan sebuah rangkaian penanggulangan bahaya dari 

separator dimana pada tugas akhir ini dibuat sebuah mini plant 

separator tiga fasa. Pada umumnya SIS disini terdiri dari beberapa 

SIF dan memiliki lapisan-lapisan penanggulangan bahaya 

tergantung dari tingkat keparahan bahaya yang terjadi dari plant 

itu sendiri, karena ini merupakan sebuah mini plant dengan 

maksimum over pressure hanya mencapai 6-8bar maka mini plant 

ini dikategorikan kedalam mini plant dengan tingkat bahaya 

rendah. Sehingga pada mini plant ini hanya diperlukan SIF yang 

sebagaimana telah dibuat. SIF ini dirancang dan ditentukan sesuai 

dengan kebutuhan dan spesifikasi dan mini plant separator. 

Prinsip kerja dari SIF ini adalah mengamankan tekanan pada 

separator agar tidak terjadi over pressure. Tekanan merupakan hal 

yang sangat vital dalam separator karena dengan tekanan dapat 

mengalirkan fluida ke proses selanjutnya serta dengan tekanan 

juga proses pemisahan pada separator dapat terjadi dengan baik. 

Selain itu separator merupakan sebuah bejana bertekanan 

sehingga sangat mungkin untuk terjadi ledakan jika terdapat over 

pressure. SIF disini bekerja ketika pengendalian tekanan sudah 

tidak dapat memenuhi fungsinya atau melewati setpoint yang 

ditentukan. Kemudian tekanan yang melebihi setpoint 

pengendalian ini dibaca sebagai bahaya oleh SIF. Pada plant ini, 

SIF bekerja pada setpoint 25psi untuk High Pressure dan 35psi 

untuk High-High Pressure. Sehingga terjadi kondisi ketika 

tekanan itu mencapai 25psi atau 35psi, pressure transmitter akan 

membaca sebagai bahaya. Hasil bacaan pressure transmitter ini 

akan diolah oleh arduino sebagai data untuk memberikan aksi 

kepada solenoid valve. Ketika tekanan 25psi arduino akan 

mengirimkan perintah untuk menyalakan alarm high pressure. 

Begitu juga terjadi ketika tekanan 35psi arduino akan 

mengirimkan perintah untuk menyalakan alarm high-high 
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pressure, namun pada tekanan 35psi ini terdapat aksi tambahan 

yaitu membuka solenoid untuk release gas ke udara. Pada plant 

ini gas dibuang ke udara dan tidak diolah ke proses selanjutnya, 

namun gas yang release merupakan gas yang aman untuk 

diuraikan oleh udara bebas (atmosphere). 

4.2 Perancangan SIF 

 Dalam perancangan SIF ini dirancang sesuai dengan tingkat 

bahaya yang akan terjadi pada pressure separator dimana bahaya 

yang terjadi merupakan ledakan pada separator. Untuk itu 

dipasanglah satu buah pressure transmitter pada tubing output 

gas separator pada bagian atas tangki dan solenoid valve. 

Sehingga dari peralatan-peralatan diatas didapatkan definisi 

perancangan sebagai berikut: 

1. Dibuatlah panel box rangkaian pengontrol pressure 

transmitter dan solenoid valve menggunakan arduino uno 

sebagai mikrokontroler. Dalam panel box tersebut 

dibuatlah rangkaian powersupply, rangkaian interpossing 

dan rangkaian LCD. 

2. Dibuatlah sambungan pressure transmitter yang 

merupakan analog input pada arduino uno serta dibuat 

sambungan untuk solenoid valve. Pada sambungan BDV 

ini diberikan bypass switch yang bertujuan sebagai 

fasilitas perbaikan atau maintenance tanpa shutdown 

system. Sehingga pada saat bypass kondisi ON, apapun 

yang terjadi pada pembacaan pressure transmitter, maka 

solenoid valve akan tetap pada kondisi close. 

3. Dibuatlah rangkaian SIF pressure separator secara 

keseluruhan dirangkai menjadi satu yang kemudian di 

program dan dilakukan pengujian. 
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Gambar 4.1 Panel Box 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 4.2 Rangkaian Safety 

Pada proses pembuatan SIS yang terdiri dari SIF ini dibuatlah 

skenario design pembuatan SIS agar mengetahui golongan tingkat 

bahaya dari SIS yang telah dibuat. Dilakukan perhitungan PFD 

(Probability Failure on Demand) sebagai berikut dengan nilai 

lamda dan demand yang diambil dari tabel oreda: 

 

 

 



46 
 

 

 

𝑃𝐹𝐷𝑘𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛 =𝜆.𝑇𝑖 
      𝐷 

dimana: 

𝜆 : failure rate untuk tiap komponen 

Ti : waktu interval untuk tiap komponen 

D : demand untuk tiap komponen 

 

𝑃𝐹𝐷pressure transmitter =𝜆.𝑇𝑖 
               𝐷 

      = (5,55x10-6)x8760 

    5,3 

  = 0,00917321 

𝑃𝐹𝐷logic solver (mikro) =𝜆.𝑇𝑖 
               𝐷 

      = (2,5x10-6)x8760 

    2 

      = 0,0109[23] 

𝑃𝐹𝐷psv    =𝜆.𝑇𝑖 
               𝐷 

      = (25,28x10-6)x8760 

    6,5 

      = 0,03406966 

Dalam perancangan ini, dilakukan perhitungan nilai PFD 

dengan menggunakan metode FTA, sehingga dari hasil diatas 

ditemukan FTA seperti pada gambar 4.1. Dari gambar FTA 

tersebut kemudian dapat diketahui nilai PFD total. 
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Gambar 4.3 Gambar FTA 

 

PFDtotal = PFDpressure transmitter+PFDlogic solver+PFDpsv 

  = 0,00917321+0,0109+0,03406966 

  =  0,05414287 

 

Dari hasil perhitungan tersebut dapat dikategorikan sebagai 

SIL 1 (safety integrated level) dengan range 0,01-0,1 untuk SIL 1, 

sehingga pembuatan dari SIS ini mengacu pada tabel gambar 2.1 

yaitu SIL 1 dimana dalam 10 sampai 100 kali berjalannya proses 

hanya dikehendaki 1 kali kegagalan. 

4.2.1 Analisa SIS dengan Hazop 

  Penentuan tabel cause & effect  

Pada perancangan ini, dibuatlah tabel cause and effect 

untuk melihat aksi serta respon ketika adanya bahaya seperti 

dilihat pada tabel dibawah ini: 
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PT MIK
RO 

 

PSV 
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Tabel 4.1 Tabel Cause&Effect 

 

 Penentuan Node & Guideword 

Node adalah terminologi yang ditentukan berupa 

instrument atau line untuk mendiskripsikan pemilihan fokus 

analisa. Dasar penentuan node yaitu dilihat pada service line yang 

masuk ataupun keluar dari miniplant karena tiap service line 

mempunyai potensi bahaya yang berbeda-beda sehingga dalam 

analisa resiko bahaya yang dilakukan didasarkan pada data yang 

berbeda pula. Berikut pemilihan node dijabarkan dalam tabel 

berikut: 

Tabel 4.2 Tabel Node 

Node Deskripsi Keterangan 

1 Kompressor Line Udara bertekanan yang 

diinjeksikan ke dalam separator. 

Kemudian Guideword ditentukan dari parameter variabel 

yang ada dalam node yang telah ditentukan sebelumnya. Berikut 

tabel guideword: 

Tabel 4.3 Tabel Guideword 

Node Deskripsi Parameter 

1 Kompressor Line Pressure 

 

 

 

 

    EFFECT 

 

CAUSE 

Indikator 

Alarm 

Menyala 

Indikator 

LED High 

Pressure 

Menyala 

Indikator 

LED 

High-

High 

Pressure 

Menyala 

Solenoid 

Membuka+ 

Indikator 

LED 

Solenoid 

Menyala 

Tekanan ≥ 

60psi 

      

Tekanan ≥ 

80psi 
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 Penentuan Deviation 

Deviation mepresentasikan dari guideword yang telah 

dibuat dengan variabel parameter dari node yang telah ditentukan, 

seperti pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.4 Deviation Node 

 Hazop Worksheet 

Worksheet HazOp SIS Pressure separator berisi analisa 

penyimpangan yang terjadi dari tiap node yang telah ditentukan. 

Dengan diketahui konsekuensi yang akan terjadi dari bahaya 

penyimpangan, maka perlu juga untuk ditentukan safeguard yang 

memenuhi dalam mencegah peyimpangan tersebut. Berikutnya 

diberikan rekomendasi yang dibutuhkan setelah analisa tingkat 

bahaya dari SIS Pressure Separator ini. HazOp worksheet 

terlampir pada lampiran. 

 Pembuatan Rekomendasi 

Pemberian rekomendasi didasarkan dari penyimpangan 

yang mungkin terjadi dari tiap node yang telah ditentukan, serta 

dampak dari konsekuensinya. Rekomendasi dapat berupa anjuran, 

dapat pula berupa perubahan desain, atau penambahan safeguard, 

node, dan sebagainya. 

4.3 Pengujian Safety Intrumented Function Pressure 

Berikut merupakan pengujian sistem alat SIS yang terdiri 

dari SIF yaitu pressure transmitter, rangkaian kontroler dengan 

arduino uno dan solenoid valve disambungkan dengan power 

supply 24v. Dalam pengujian tersebut didapatkan hasil sirkulasi 

pressure yang masuk dari injeksi kompresor tersebut mencapai 15 

psi sehingga didapatkan setpoint SIS yaitu bekerja pada tekanan 

25 psi untuk High Pressure dan 35 psi untuk High-High Pressure. 

Berikut adalah data berupa tabel serta gambar grafik yang 

terdiri dari pengujian pembacaan pressure transmitter, tegangan 

Guideword 

Variabel 

No Less More 

Pressure Tak ada 

pressure 

pressure 

rendah 

pressure 

tinggi 
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yang dihasilkan, dan pressure output separator yang diambil 

setiap 30 detik. 

Tabel 4.5 Pengujian Pembacaan Pressure Transmitter pada 

Sistem 

Waktu (s) Voltage (V) Pressure (Psi) 

30 0.49 0 

60 0.92 10 

90 1.34 20 

120 1.74 30 

150 2.11 40 

180 2.51   50 

210 2.91   60 

240 3.26 70 

270 3.71 80 

300 4.07 90 

330 4.51 100 

 

Gambar 4.4 Grafik Voltage - Pressure 

Selain itu juga diperoleh data respon dari final control 

element berupa bukaan dari blow down valve ketika terjadi 

bahaya (mencapai setpoint). Data ini diambil selama proses 

running mendekati setpoint high-high pressure(HHP) pada 
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tekanan 32psi sampai 35psi. Adapun respon valve tersebut dibuat 

dalam tabel berikut ini: 

 

Tabel 4.6 Respon Valve Terhadap Nilai Pressure 

Pressure (Psi) Respon Valve  Alarm 

32,69 0% On (HP) 

32,91 0% On (HP) 

33,12 0% On (HP) 

33.79 0% On (HP) 

34,85 0% On (HP) 

35,12 100% On (HHP) 

34,84 0% On (HP) 

32,69 0% On (HP) 

32,69 0% On (HP) 

34,84 0% On (HP) 

35,12 100% On (HHP) 

 

Data tersebut menunjukan bahwa solenoid valve akan 

membuka dan meloloskan gas bila pressure berada di atas set 

point high-high pressure sesuai yang ditentukan yaitu 35psi. 

Begitupun sebaliknya, solenoid valve akan menutup bila pressure 

dibawah set point high-high pressure namun alarm tanda bahaya 

menyala pada tekanan 25psi sebagai tanda bahaya awal (high 

pressure). Ketika valve aktif sekaligus akan mematikan indikator 

LED valve sebagai tanda bahwa valve aktif.  Sehingga dapat 

ditarik grafik seperti pada gambar 4.5 grafik hubungan respon 

valve dengan pressure. 
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Gambar 4.5 Grafik Hubungan Respon Valve – Pressure 

 

Dalam berjalannya sistem ini dapat diambil data banyaknya 

kegagalan yang terjadi selama 12 menit terakhir proses running 

dan didapatkan hasil sesuai pada tabel 1.1 Tabel hubungan 

pressure terhadap waktu yang terlampir pada lampiran bagian A. 

Dari tabel tersebut dibuatlah grafik dan diperoleh grafik 

hubungan antara pressure dengan set point. Adapun grafik 

tersebut seperti pada gambar 4.6 berikut ini: 
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Gambar 4.6 Grafik Hubungan P – T 

 

 Dalam tabel 4.6 dapat dilihat bahwa semakin lama waktu 

semakin besar pressure yang ada sehingga didapatkan grafik 

semakin naik hingga melebihi setpoint yang konstan. Pada grafik 

juga ditunjukan tingkat kepekaan sensor ketika telah mencapai 

batas yang ditentukan dimana grafik pressure menunjukkan 

penurunan nilai pressure. 

4.4   Pembahasan 

Pada tugas akhir safety instrumented function untuk pressure 

separator  3 fasa ini dibuatlah miniplant separator 3 fasa yang 

terdiri dari minyak,air dan gas. Separator ini sendiri termasuk 

kedalam jenis separator horizontal dan merupakan bejana 

bertekanan low pressure karena hanya memiliki kapasitas 

maksimal 6bar. Dalam proses separator ini tentu dapat terjadi 

bahaya sehingga dibuatlah SIS Pressure yang terdiri dari SIF 

sebagai antisipasi bahaya yang terjadi. Desain SIS ini dibuat 

berdasarkan hasil penggolongan kategori SIL yang didapat dari 

perhitungan PFD dengan metode FTA yang kemudian dilakukan 

analisis hazop sebagai langkah pembuatan hazop worksheet agar 

mengetahui bahaya dan tindak lanjut dari bahaya tersebut secara 

terperinci. SIF pressure ini dirancang dengan karakteristik sistem 
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yaitu diskrit dan mode pengontrolan on-off. Elemen SIF Pressure 

ini sendiri terdri dari pressure transmitter, mikrokontroler, 

solenoid valve. 

Pressure transmitter Altronic memiliki keluaran yang dibaca 

sebagai sinyal analog dan diterjemahkan menjadi data digital 10 

bit.  Jadi output 1-5 volt oleh arduino diterjemahkan menjadi data 

digital 0-1023. Untuk pressure transmitter ini kondisi ketika 

diaktifkan power supply 24 volt, pressure 0psi akan bernilai ADC 

104 dan tegangan 0,48V.  Sedangkan ketika pressure maksimal 

nilai ADC menunjukkan nilai 923 dengan tegangan 4,51V. 

Tegangan ini yang akan menjadi sinyal input arduino, sehingga 

semakin naik pressure nilai ADC dan tegangan juga akan 

semakin naik. Pressure mengalami kenaikan setiap penambahan 

waktu. Dari pembacaan pressure transmitter ini dapat diketahui 

tekanan separator hingga mengenai setpoint. Karena SIS disini 

mengarah kepada SIL satu sehingga dalam proses dari 10-100 

kali berjalannya proses hanya diperbolehkan terjadi 1 kali 

kegagalan. Pembacaan pressure transmitter dapat dilihat dari 

tabel pada analisis data.  

Adapun respon dari solenoid valve sebagai final control 

element memberikan respon yang sangat peka seperti dilihat pada 

grafik, ketika terjadi kegagalan maka solenoid valve akan segera 

release gas sehingga tekanan segera turun dan kembali dibawah 

setpoint bahaya. Kepekaan ini teruji dari lama waktu antara 

pembacaan bahaya dan bukaan valve yaitu 0,38s. 



 

 

 

LAMPIRAN 

 

A. TABEL PROSES RUNNING PRESSURE 

 

 Tabel 1.1 Tabel Pressure Terhadap Waktu 

Waktu 

(S) 

Pressure 

(Psi) 

Kegagalan 

 

450 8.63 Normal 

460 9.67 Normal 

470 11.05 Normal 

480 3.8 Normal 

490 3.11 Normal 

500 4.14 Normal 

510 4.83 Normal 

520 5.52 Normal 

530 5.87 Normal 

540 6.22 Normal 

550 6.56 Normal 

560 7.25 Normal 

570 7.60 Normal 

580 8.29 Normal 

590 8.29 Normal 

600 8.98 Normal 

610 9.33 Normal 

620 9.33 Normal 

630 10.36 Normal 

640 11.05 Normal 

650 11.54 Normal 

660 12.33 Normal 

670 12.84 Normal 



 

 

Waktu 

(S) 

Pressure 

(Psi) 

Kegagalan 

 

680 13.16 Normal 

690 13.60 Normal 

700 14.05 Normal 

710 14.67 Normal 

720 15.23 Normal 

730 15.94 Normal 

740 16.37 Normal 

750 16.83 Normal 

760 17.54 Normal 

770 18.05 Normal 

780 18.60 Normal 

790 19.44 Normal 

800 19.90 Normal 

810 20.42 Normal 

820 20.84 Normal 

830 21.34 Normal 

840 21.67 Normal 

850 22.05 Normal 

860 22.59 Normal 

870 23.20 Normal 

880 23.85 Normal 

890 24.34 Normal 

900 24.94 Normal 

910 25.12 Failed (HP) 

920 25.67 Failed (HP) 

930 26.23 Failed (HP) 

940 26.89 Failed (HP) 

950 27.33 Failed (HP) 



 

 

Waktu 

(S) 

Pressure 

(Psi) 

Kegagalan 

 

960 27.89 Failed (HP) 

970 28.15 Failed (HP) 

980 28.60 Failed (HP) 

990 29.19 Failed (HP) 

1000 29.60 Failed (HP) 

1010 30.20 Failed (HP) 

1020 30.50 Failed (HP) 

1030 30.90 Failed (HP) 

1040 31.15 Failed (HP) 

1050 31.70 Failed (HP) 

1060 32.05 Failed (HP) 

1070 32.80 Failed (HP) 

1080 33.10 Failed (HP) 

1090 33.54 Failed (HP) 

1100 33.91 Failed (HP) 

1110 34.13 Failed (HP) 

1120 34.54 Failed (HP) 

1130 34.87 Failed (HP) 

1140 35.12 Failed (HHP) 

1150 27.08 Failed (HP) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

B. CODE PROGRAM 

 

#include <LiquidCrystal.h> 

 

LiquidCrystal lcd(13,12,11,10,9,8); //Konfigurasi pin arduino 

ke LCD 

 

void setup(){ 

   

  //Tampilan LCD 

  lcd.begin(16,2); //Inisialisasi ukuran LCD yang diguanakan 

adalah type 16x2 

  lcd.print("PRESSURE"); //input text "PRESSURE" ke dalam 

LCD 

  lcd.setCursor(0,1); //Mengatur kolom 1 baris 2 

   

  //Monitor Serial & Inisialisasi Input/Output 

  Serial.begin(9600); 

  pinMode(7, OUTPUT);//Pin No.7 digunakan sebagai Output 

(Alarm H)/Lampu Kuning 

  pinMode(6, OUTPUT);//Pin No.6 digunakan sebagaiOutput 

(Alarm HH)Lampu Merah  

  pinMode(5, OUTPUT);//Pin No.5 digunakan sebagai Output 

(Buzzer) 

  pinMode (4, OUTPUT);//Pin No.4 digunakan sebagai Output 

Solenoid BDV 

   

} 

void loop () 

{ 

  //Analog dan Kalibrasi  

  int AI0 = analogRead(0);//Membaca Sinyal Analog Input Pin 

0 

  float sensor= (AI0-104);//Variabel "sensor" digunakan 

sebagai hasil pengurangan nilai zero "104" 



 

 

  float hasil= (sensor/818)*100;//Variabel "Hasil" merupakan 

hasil perhitungan kalibrasi 

  lcd.setCursor(1, 1); 

  lcd.print(hasil);//menmpilkan nilai dari variabel "hasil" 

merupakan nilai data tekanan 

  lcd.print("  psi ");// input text "psi" 

  delay(1000); //Merefresh pembacaan dari sensor 

   

  //Setting Alarm & interlock 

  //Alarm H 

  if ( hasil >= 25 )//Jika Nilai Tekanan lebih besar sama 

dengana 25 psi 

  { 

    digitalWrite(7, HIGH);//Aktifkan output Alarm H (Lampu 

Kuning Menyala) 

    digitalWrite(5, HIGH);//Bunyikan "Buzzer" 

    delay (1000); 

    digitalWrite(5, LOW);//Matikan "Buzzer" 

    delay (1000); 

     

   }  

   else  

   { 

    digitalWrite(7, LOW);//Matikan Alarm H (Lampu Kuning 

Mati) 

    digitalWrite(5, LOW);//Matikan "Buzzer" 

  } 

  Serial.print("Nilai Tekanan : "); 

  Serial.println(AI0); 

  delay(100); 

 

  

  //Alarm HH 

  if ( hasil >= 35 )//Jika Nilai Tekanan lebih besar sama 

dengana 35 psi 

  { 



 

 

    digitalWrite(6, HIGH);//Aktifkan output Alarm HH (Lampu 

Merah Menyala) 

    digitalWrite(4, HIGH);//Aktifkan BDV (Bukan BDV) 

   } 

   else  

   { 

    digitalWrite(6, LOW);//Matikan Alarm HH (Lampu Merah 

Mati) 

    digitalWrite(4, LOW);//Matikan BDV (Tutup BDV) 

  } 

  Serial.print("Nilai Tekanan : "); 

  Serial.println(AI0); 

  delay(100);     

}     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

C. DATASHEET ARDUINO UNO 

 

 
 



 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

D. DATASHEET PRESSURE TRANSMITTER 



 

 

E. DATASHEEL SOLENOID VALVE 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



E. HAZOP WORKSHEET MINIPLANT SEPARATOR 3 FASA 

Study Tittle: Page:  

Drawing No: Rev. No: Date: 

HAZOP Team: Meeting Date: 

Part Team: 

Design Intent: Material: Activity:  

Source: Destination: Mini Plant Separator 3 

Phase 

NODE DESCRIPTION GUIDEWORD ELEMENT DEVIATION POSSIBLE 

CAUSE 

CONSEQUENCES SAFEGUARDS ACTIONS 

REQUIRED 

  Parameter Pressure 

1.1.1 Compressor 

Line 

More Of Pressure More Of 

Pressure 

Pressure gas 

dalam pipa 

terlalu tinggi 

Pemisahan tidak 

maksimal, gas 

terbuang ke udara, 

melebihi setpoint 

Solenoid Valve 

Asco 

8320G203, 

 

Dilakukan perawatan 

serta penggantian 

secara berkala 

PAH, PAHH Dipasang sebagai 

respon solenoid 

valve 

1.1.2 Compressor 

Line 

Less Of Pressure Less Of 

Pressure 

Pressure gas 

dalam Pipa 

Terlalu 

rendah 

Aliran fulida akan 

kembali ke proses 

sebelumnya, 

kurang dari 

setpoint 

Ditambahkan 

tekanan dari 

kompresor 

Dilakukan perawatan 

berkala 

Injeksi pada pipa 

inlet 

1.1.3 Compressor 

Line 

None Of Pressure None Of 

Pressure 

Pressure gas 

dalam pipa 

tidak ada 

sama sekali 

Proses tidak 

berjalan, tidak 

mecapai setpoint 

kompresor Injeksi pada pipa 

inlet 
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BAB V 

PENUTUP 

 
5.1   Kesimpulan 

Adapun kesimpulan dari hasil pembuatan tugas akhir ini 

yaitu: 

1. Telah dibuat rancang bangun safety instrumented function 

untuk pressure pada miniplant separator 3 fasa dengan sistem 

on-off dengan setpoint high presure 25psi dan high-high 

pressure 35psi dengan jarak waktu 0,38s antara pembacaan 

dengan bukaan valve. 

2. Dari data yang diperoleh didapatkan penggolongan safety 

berdasarkan safety integrity level (SIL) yaitu SIL 1 dengan 

hasil perhitungan nilai pfd yaitu 0,00917321(pressure 

transmitter), 0,0109(mikro), 0,03406966 (psv) sehingga 

didapatkan pfd total yaitu 0,05414287 dengan gambar 

FTA(fault tree analysis) menggunakan OR. 

3. Dari data-data pengujian tekanan yang didapatkan dapat 

dilihat grafik bersifat linier untuk pressure transimtter baik 

grafik kalibrasi, grafik tegangan maupun pengujian 

pembacaan pressure transmitter.  

4. Pressure separator memerlukan waktu yang lebih lama untuk 

kenaikan nilai tekanan menuju setpoint dibanding pada saat 

penurunan tekanan ketika release pressure ke udara.   

 

4.2   Saran 
Adapun saran dari hasil pembuatan tugas akhir ini yaitu: 

1. Untuk pengaplikasian safety instrumented function lebih baik 

digunakan final control element berupa BDV yang 

sesungguhnya agar mempermudah proses release menjadi 

seperti plant sesungguhnya. 

2. Untuk pembuatan safety sistem dari suatu plant perlu ditinjau 

kembali tentang tekanan yang diinjeksikan dan memastikan 

bahwa meminimalisir adanya loss tekanan. 



 

 

DAFTAR PUSTAKA 
 

[1] Khalil, Muhammad. 2015. Rancang Bangun Sistem 

Pengendalian Pressure Steam Output Boiler Pada Power Plant Di 

Workshop Instrumentasi. Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh 

Nopember 

[2] Dienanta, Gabriella Putri. 2015. Sistem Pengendalian Tekanan 

Pada Separator Tipe V-100 Di CPA Joint Operatinng Body 

Pertamina Petrochina East Java, Soko- Tuban. Surabaya: Institut 

Teknologi Sepuluh Nopember 

 

[3] Hasan, Firdaus. 2015. Hazop Oil Water Seeparator. Jakarta 

 

[4] N, Bernadet V. 2009. Analisa HIRA-HAZID-HAZOP. Depok : 

Universitas Indonesia. 

 

[5] Pujiono, Bayu Nugroho. 2013. Analisis Potensi Bahaya Serta 

Rekomendasi Perbaikan Dengan Metode Hazard And Operability 

Study (HAZOP) Melalui Perangkingan OHS Risk Assesment And 

Control (Studi Kasus: Area PM-1 PT. Ekamas Fortuna). Malang : 

Universitas Brawijaya 

 

[6]http://www.prosafe.co.id/home/index.php/Table/Consultation/

HAZOPS-HAZID/ (diakses pada tanggal 27 mei 2016) 

 

[7] http://teknikelektronika.com/pengertian-power-supply-jenis-

catu-daya/ (diakses pada tanggal 6 juni 2016) 

 

[8] https://id.wikipedia.org/wiki/Transistor (diakses pada tanggal 

6 juni 2016) 

 

[9] http://elektronika-dasar.web.id/definisi-kapasitor/ (diakses 

pada tanggal 6 juni 2016) 

 

http://www.prosafe.co.id/home/index.php/Table/Consultation/HAZOPS-HAZID/
http://www.prosafe.co.id/home/index.php/Table/Consultation/HAZOPS-HAZID/
http://teknikelektronika.com/pengertian-power-supply-jenis-catu-daya/
http://teknikelektronika.com/pengertian-power-supply-jenis-catu-daya/
https://id.wikipedia.org/wiki/Transistor
http://elektronika-dasar.web.id/definisi-kapasitor/


 

 

[10] http://rangkaianelektronika.info/pengertian-dan-fungsi-

dioda/ (diakses pada tanggal 6 juni 2016) 

 

[11] http://teknikelektronika.com/jenis-ic-voltage-regulator-

pengatur-tegangan/ (diakses pada tanggal 8 juni 2016) 

 

[12] http://zonaelektro.net/resistor-karakteristik-nilai-dan-

fungsinya/ (diakses pada tanggal 8 juni 2016) 

 

[13] Tenggara, Yugie. 2015. Redesign Safety Intrumented 

System(SIS) Pada Reactor Charge Heater F-3-01A Hydrocracker 

Complex Di PT.Pertamina RU-V Balikpapan. Surabaya : Institut 

Teknologi Sepuluh Nopember 

 

[14] Minhas, Mampreet Singh. Tanpa Tahun. Interfacing 16x2 

LCD with msp430 Launchpad in 8 Bit Mode 

http://www.instructables.com/id/Interfacing-16x2-LCD-with-

msp430-launchpad-in-8-bi/ (diakses pada tanggal 02 Juni 2016) 

 

[15] www.arduino.cc/en/Main/Products (diakses pada tanggal 09 

Juni 2016) 

  

[16] www.solenoid-valve-info.com (diakses pada tanggal 09 Juni 

2016)  

 

[17] Afif, Fadhilah. 2015. Analisis Keamanan Menggunakan Fuzzy 

Fault Tree Analysis Dan Perancangan Model Safety Instrumented 

System (SIS) Pada Unit High Pressure Separator C-3-08A Di 

Pertamina RU V Balikpapan. Surabaya: Institut Teknologi 

Sepuluh Nopember. 

 

[18] Sikumbang, Supriyanto. 2015. Desain Engineering Safety 

Instrumented System (SIS) Pada Furnace 5 (F05) Kilang 

Pusdiklat Migas. Cepu : Pusdiklat Migas 
 

http://rangkaianelektronika.info/pengertian-dan-fungsi-dioda/
http://rangkaianelektronika.info/pengertian-dan-fungsi-dioda/
http://teknikelektronika.com/jenis-ic-voltage-regulator-pengatur-tegangan/
http://teknikelektronika.com/jenis-ic-voltage-regulator-pengatur-tegangan/
http://zonaelektro.net/resistor-karakteristik-nilai-dan-fungsinya/
http://zonaelektro.net/resistor-karakteristik-nilai-dan-fungsinya/


 

 

[19] Widodo, Rahmat Tri. Soehartanto, Totok. Tanpa Tahun. 

Perancangan Safety Instrumented System pada Proses Loading 

PT Pertamina (Persero) Refinery Unit VI Balongan. Surabaya: 

Institut Teknologi Sepuluh Nopember.  
 

 



BIOGRAFI PENULIS 

Penulis lahir di Mojokerto,Jawa Timur 

pada tanggal 12 Juli 1995 dan 

merupakan anak tunggal. Penulis 

bertempat tinggal di JL. Panglima 

Polim 63/13 Bojonegoro, Jawa Timur. 

Pada tahun 2001 penulis mengenyam 

pendidikan di SDK.ST. Paulus 

Bojonegoro, selajutnya pada 2007, 

penulis meneruskan sekolah di SMP 

Negeri 1 Bojonegoro, dan setelah lulus 

pada 2010, meneruskan ke SMA 

Negeri 1 Bojonegoro. Penulis lulus 

tahun 2013 dan selanjutnya memasuki dunia perkuliahan di Institut 

Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya tepatnya di Program Studi 

D3 Metrologi dan Instrumentasi Jurusan Teknik Fisika. Pada tahun 

terakhir penulis di bangku kuliah, dibuat suatu tugas akhir sebagai 

syarat memperoleh gelar A.Md yaitu mengenai RANCANG 

BANGUN SAFETY INSTRUMENTED FUNCTION UNTUK 

PRESSURE PADA MINI PLANT SEPARATOR TIGA FASA 

yang berhasil disusun dalam bentuk laporan ini. Apabila terdapat 

pembaca yang memerlukan diskusi atau memiliki kritik dan saran 

dari tugas akhir ini dapat mengirimkan pesan melalui e-mail di 

gabrielladienanta@yahoo.co.id.  

 

 


	2413031073-non-degreepdf
	2413031073-non-degree-12pdf
	2413031073-non-degree-34pdf

