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MEREDUKSI WASTE PADA PROSES PRODUKSI LISTRIK DI UNIT 

UTILITAS BATU BARA PT PETROKIMIA GRESIK DENGAN APLIKASI 

VALUE STREAM MAPPING DAN FMEA  

 

Nama Mahasiswa : Rosyid Ridlo 

NRP : 09211850015033 

Pembimbing : Dr. Ir. Mokh Suef, Msc (Eng) 

 

ABSTRAK 
 

Unit Utilitas Batu Bara (UBB) merupakan salah satu pembangkit listrik yang 
dimiliki oleh PT Petrokimia Gresik yang mulai beroperasi pada tahun 2010. UBB 
terdiri dari steam boiler berkapasitar 2x150 ton per jam, dengan pembangkit listrik 
berkapasitas 25 megawatt. Terdapat pemborosan atau waste dalam proses produksi 
listrik di UBB yang diindikasikan dengan nilai efisiensi actual yang rendah apabila 
dibandingkan dengan nilai efisiensi pada desain dan performance test. 

Penelitian ini membahas upaya untuk mereduksi waste atau pemborosan 
pada proses produksi steam dan listrik di Unit Utilitas Batu Bara dengan cara 
membuat value stream mapping, mengidentifiksi waste, melakukan analisa akar 
penyebab, dan menyusun FMEA. Melalui tahapan pengumpulan dan pengolahan 
data, wawancara dengan karyawan ahli di UBB, serta membandingkan antara 
reference activity dan actual activity, didapatkan bahwa terjadi waste pada batu bara 
outlet coal mill, boiler water, dan efficiency boiler. Melalui analisa 5 whys tool 
didapatkan lima belas akar penyebab waste. Melalui perhitungan occurrence, 
severity, dan detection didapatkan risk priority number. Berdasarkan risiko kritis 
yang ada, melalui penyusunan FMEA worksheet diperoleh delapan recommended 
action untuk mereduksi waste yang terjadi di UBB. Hasil penelitian menunjukkan 
terdapat total waste senilai Rp. 126,364,598.13/hari di UBB. Dengan menerapkan 
alternatif perbaikan, didapatkan nilai potensi penghematan sebesar 
Rp.74,436,596/hari 
 
Kata kunci : waste, value stream, produksi listrik, unit utilitas, FMEA 
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WASTE REDUCTION IN THE PRODUCTION PROCESS OF ELECTRIC IN 

COAL UTILITY UNIT PT PETROKIMIA GRESIK WITH APPLICATIONS 

OF VALUE STREAM MAPPING AND FMEA 

 

Nama Mahasiswa : Rosyid Ridlo 

NRP : 09211850015033 

Pembimbing : Dr. Ir. Mokh Suef, Msc (Eng) 

 

ABSTRACT 
 

Unit Utilitas Batu Bara (UBB) is one of the power plants owned by PT 
Petrokimia Gresik which began operating in 2010. UBB consists of a steam boiler 
with a capacity of 2x150 tons per hour and a power plant with a capacity of 25 
megawatt. There is waste in the electricity production process at UBB which is 
indicated by the value of actual efficiency is low compared to the value of efficiency 
in the design and performance test. 

This research discusses efforts to reduce waste in the process of steam and 
electricity production in UBB by making value stream mapping, identifying waste, 
conducting root cause analysis, and making FMEA. Through data collection and 
processing, interviews with expert employees at UBB, as well as comparing reference 
activities and actual activities, obtained that waste occurs in coal at coal mill, boiler 
water, and boiler efficiency. Through analysis 5 whys, obtained fifteen root causes of 
waste. Through the calculation of events, severity, and detection the risk priority 
number is obtained. Based on the existing critical risks, through the collection of 
FMEA worksheets, an estimate of actions to reduce waste that occurred at UBB was 
obtained. The results showed that all total waste obtained was Rp. 126,364,598.13 / 
day in UBB. By asking for alternative improvements, a potential savings value of 
Rp.74,436,596 / day is obtained 

 
Key word : waste, value stream, electricity production, utilities unit, FMEA 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Energi merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam pembangunan 

nasional (Nasional, 2012). Peranan Energi sangat penting bagi akselerasi sektor 

industri karena berfungsi sebagai bahan bakar untuk proses produksi. Energi 

merupakan hal yang mutlak dimiliki untuk keberlangsungan dan kemampuan 

bersaing pada sektor industri. Konsumsi energi nasional pada sektor industri adalah 

yang paling besar dibandingkan sektor lainnya. Gambar 1.1 menunjukkan dominasi 

kebutuhan energi pada sektor industri dari tahun 2016 hingga 2050.  

 

 

Gambar 1. 1 Kebutuhan Energi Final Menurut Sektor (Pusat Pengkajian Industri 
Proses dan Energi BPPT, 2018) 

 

Dalam sektor industri itu sendiri, terdapat beberapa industri yang dinilai 

paling padat menggunakan energi, baik yang digunakan sebagai bahan bakar ataupun 

yang digunakan sebagai bahan baku. Diantaranya adalah industri baja, industri 

semen, industri pupuk, industri keramik, industri pulp dan kertas, industri tekstil dan 
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industri pengolahan kelapa sawit. Jika dibandingkan dengan faktor input yang lain, 

biaya energi pada tujuh (7) industri tersebut bahkan lebih besar dari biaya tenaga 

kerja, serta menempati peringkat kedua setelah biaya bahan baku. (Biro Perencanaan 

Kementrian Perindustrian, 2012). 

Dari ketujuh industri padat energi tersebut, industri pupuk adalah salah satu 

industri strategis yang merupakan tulang punggung dalam mencapai keberhasilan 

program ketahanan pangan. Industri pupuk merupakan industri yang banyak 

menggunakan energi. Dalam produksi pupuk urea saja, energi yang sangat besar 

digunakan untuk mengoperasikan tujuh tahap produksi pupuk mulai dari tahap 

sintesa, proses purifikasi, kristalisasi, prilling, recovery, kondensat treatment, hingga 

proses pengantongan pupuk. Belum lagi ditambah pemanfaatan energi dalam 

produksi pupuk majemuk seperti NPK yang juga tidak sedikit menggunakan energi. 

PT.Petrokimia Gresik merupakan salah satu dari anak perusahaan PT. Pupuk 

Indonesia (holding company) yang ditunjuk oleh pemerintah untuk memenuhi 

kebutuhan pupuk nasional bersama empat perusahaan pupuk lainnya yaitu PT. Pupuk 

Kaltim, PT. Pupuk Kujang Cikampek, PT. Pupuk Sriwijaya Palembang, dan PT. 

Pupuk Iskandar Muda, sebagaimana ditunjukkan oleh Gamber 1.2 di bawah ini. 

 

 

Gambar 1. 2 Anak Perusahaan PT. Pupuk Indonesia sebagai produsen pupuk (PT 
Petrokimia Gresik, 2018) 

 

Jenis pupuk yang diproduksi oleh PT Petrokimia Gresik diantaranya adalah 

Urea, ZA, SP-36, NPK Phonska, Petroganik, DAP, ZK, NPK Kebomas, Kapur 

Pertanian, Phonska Plus, Petro CAS, dan Petro Ningrat. Sedangkan produk non 
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pupuk yang merupakan hasil samping maupun bahan setengah jadi untuk produk 

utama, antara lain Amonia, HCl, Asam Sulfat, Asam Fosfat, CO2 kering, Purified 

Gypsum, Neutralized Crude Gypsum, Dry Ice, CO2 Liquid dan Aluminium Florida. 

(PT Petrokimia Gresik, 2018). Beberapa produk PT Petrokimia Gresik dapat dilihat 

pada Gambar 1.3 dibawah ini. 

 

 

Gambar 1. 3 Produk-Produk PT Petrokimia Gresik (PT Petrokimia Gresik, 2018) 

 

Sebagai perusahan pupuk terlengkap dengan kapasitas produksi terbesar 

diantara perusahaan pupuk nasional lainnya, PT. Petrokimia Gresik tidak bisa lepas 

dari ketergantungan energi dalam jumlah besar. Sumber energi ini digunakan sebagai 

bahan baku maupun bahan bakar untuk proses produksi. Jenis sumber energi yang 

digunakan oleh PT Petrokimia Gresik adalah dalam bentuk gas alam, listrik, solar, 

dan batu bara. Gambar 1.4 menunjukkan konsumsi energi yang digunakan oleh PT. 

Petrokimia Gresik pada tahun 2014 hingga tahun 2018 dalam satuan Giga Joule (GJ). 
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Gambar 1. 4 Konsumsi energi PT Petrokimia Gresik Tahun 2014-2018 ( Dokumen 
internal PT Petrokimia Gresik, 2019) 

 

Konsumsi energi dalam bentuk gas di PT. Petrokimia Gresik menjadi yang 

tertinggi diantara jenis sumber energi lainnya, hal ini karena gas merupakan bahan 

baku utama dalam proses produksi amonia (NH3) sebelum diproses lebih lanjut 

menjadi Pupuk Urea. Gas juga digunakan sebagai sumber pembangkit listrik pada 

unit Gas Turbin Generator (GTG) Utilitas Pabrik 1 dalam persentase yang lebih kecil. 

Jumlah kebutuhan gas PT. Petrokimia Gresik relatif tetap karena porsi terbesar 

penggunaanya adalah sebagai bahan baku pupuk urea. Tanpa adanya pengembangan 

unit produksi pupuk urea baru maka kebutuhan pasokan gas tidak akan banyak 

berubah. Adapun fluktuasi konsumsi gas dari tahun 2014 hingga tahun 2018 

disebabkan oleh perbedaan stream days operasi akibat jadwal perbaikan tahunan yang 

ditunda sehingga waktu operasional pabrik lebih panjang. Pada tahun 2018 

penggunaan energi dari gas sebesar 12.332.377 MMBTU atau senilai 13.021.386 GJ.  

Sementara itu, sumber energi yang diperoleh dalam bentuk solar dan listrik 

relatif kecil dibandingkan kedua sumber energi lainnya. Jumlah penggunaan solar 

Solar 
Listrik PLN 
Batu Bara 
Natural Gas 
Total Energi 
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bahkan senantiasa dikurangi dan diganti dengan alternatif sumber energi lain yang 

lebih ekonomis. 

Jenis sumber energi lain yang digunakan PT. Petrokimia Gresik adalah batu 

bara. Konsumsi energi batu bara pada tahun 2018 sebesar 214.064 Ton atau senilai 

4.122.719 GJ. Konsumsi batu bara dipergunakan sebagai bahan bakar untuk 

menjalankan proses produksi pada unit pembangkit yang diberinama unit Utilitas 

Batu Bara (UBB) yang menghasilkan steam dan listrik. Steam dari UBB digunakan 

untuk proses produksi di pabrik pupuk Urea, Pabrik Pupuk NPK, dan Pabrik Asam 

Fosfat. Sedangkan listrik dari UBB dimasukkan ke jaringan interkoneksi listrik PT 

Petrokimia Gresik.  

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik yang senantiasa meningkat, PT. 

Petrokimia Gresik memperolehnya melalui dua sumber yaitu dari unit pembangkit 

internal dan sumber listrik eksternal. Unit pembangkit internal ini digunakan untuk 

memproduksi sekitar 80% total kebutuhan listrik dalam satu tahun, sementara sekitar 

20% lainnya merupakan sumber listrik yang berasal dari PLN. 

Produksi listrik internal PT. Petrokima Gresik bersumber dari 4 unit 

pembangkit yaitu unit GTG Utilitas Pabrik 1 dengan desain kapasitas 32 MW, unit 

STG Utilitas Pabrik 3A memiliki desain kapasitas 15 MW, unit STG Utilitas Pabrik 

3B dengan desain kapasitas 30 MW, dan STG Utilitas Batu Bara yang memiliki 

desain kapasitas 25 MW.  

Sejumlah sumber pembangkit internal yang dimiliki oleh PT. Petrokimia 

Gresik sebenarnya sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan listriknya 

secara mandiri tanpa bergantung terhadap sumber listrik dari luar. Sumber energi 

yang berasal dari unit STG Utilitas Batu Bara semestinya juga dapat dimanfaatkan 

secara optimal untuk menurunkan biaya produksi listrik dibandingkan unit 

pembangkit lainnya. Berdasarkan sumber bahan bakar yang digunakan untuk 

memproduksi listrik, unit STG Utilitas Batu-Bara menggunakan bahan baku yang 

paling ekonomis dibandingkan unit pembangkit lainnya yang menggunakan solar 

maupun gas sebagai sumber produksi steam untuk menghasilkan listrik. Gambar 1.5 
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Menunjukkan perbandingan nilai ekonomis produksi listrik berdasarkan variasi jenis 

sumber bahan bakarnya. 

 

 

Gambar 1. 5 Perbandingan biaya produksi (Rupiah) per jenis pembangkit (PLN, 
2018). 

Namun pada kenyataanya, nilai ekonomis tersebut belum berhasil di 

wujudkan oleh Utilitas Batu Bara PT Petrokimia Gresik. Hal ini disebabkan nilai 

harga pokok produksi (HPP) listrik dari Utilitas Batu Bara masih sangat tinggi. 

Berdasarkan data internal PT Petrokimia Gresik, rata-rata HPP listrik yang diproduksi 

UBB pada tahun 2018 sebesar Rp. 2.379. Harga ini masih sangat tinggi apabila 

dibandingkan dengan biaya pokok penyediaan (BPP) listrik PLN, yang disampaikan 

dalam laporan tahunan PLN 2018, sebesar Rp. 1.406 (PLN, 2018). HPP listrik UBB 

dinilai masih sangat tinggi pula apabila dibandingkan dengan biaya pokok 

penyediaan pembangkit di Provinsi Jawa Timur sebagaimana yang telah ditetapkan 

oleh Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2018 sebesar Rp. 

989 (ESDM, 2019). Perbandingan nilai HPP antara listrik yang diproduksi UBB, 

PLN dan keputusan Menteri ESDM dapat dilihat pada Gambar 1.6 berikut ini. 
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Gambar 1. 6 Perbandingan HPP listrik UBB, PLN, dan Ketetapan Menteri ESDM 
(ESDM, 2019) 

 

Terdapat 8 komponen pembentuk harga pokok produksi (HPP) listrik yang 

diproduksi oleh UBB PT Petrokimia Gresik, yaitu : 

1. Bahan baku, pembantu dan utilitas (VC), 

2. Bahan pembantu dan utilitas (FC), 

3. Gaji dan Kesejahteraan 

4. Jasa dan sewa,  

5. Lainnya,  

6. Pajak dan asuransi,  

7. Pemeliharaan dan suku cadang,  

8. Penyusutan 

Berdasarkan data keuangan PT Petrokimia Gresik, komponen terbesar dari 

HPP listrik UBB pada tahun 2018 adalah bahan baku, pembantu dan utilitas (VC), 

sebesar 72,24% atau senilai RP. 1.718,64 per kWh. Dimanana komponen varibale 

cost dari listrik UBB terdiri dari batu bara, listrik, air demin, dan hard water / RCW. 

Komponen terbesar dari variable cost steam ialah batu bara 60,05% atau senilai Rp. 

Rp. 1.032 kemudian listrik 29,33%, dimana listrik ini merupakan efek siklus/looping 

dari biaya batu bara. 
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Dengan demikian, komponen terbesar yang mempengaruhi HPP listrik yang 

diproduksi UBB ialah biaya batu bara. Berdasarkan data energi PT Petrokimia 

Gresik, selama tahun 2018 jumlah konsumsi batu bara untuk memproduksi listrik 

sebesar 214.064 ton atau senilai Rp. 174.462.160.000,00 (harga batubara Rp. 

815,000.00/ton).  

Berdasarkan laporan harian operator Unit Utilitas Batu Bara tahun 2019, 

diperoleh data consumption rate atau rasio perbandingan total konsumsi bahan bakar 

batu bara (ton) terhadap total steam (ton) yang diproduksi oleh boiler pada tahun 

2019 sebesar 0.21 ton batu bara/ton steam. Sedangkan, desain consumption rate untuk 

Unit Utilitas Batu Bara adalah 0.18 ton batu bara/ton steam. Sehingga terjadi over 

consumption rate batu bara sebesar 0.03 ton batu bara/ton steam. 

Berdasarkan uraian diatas, terdapat data bahwa HPP produk listrik UBB 

lebih tinggi dibandingkan HPP produk listik PLN. Secara perhitungan, akan lebih 

menguntungkan apabila seluruh listrik di PT Petrokimia Gresik dipasok saja 100% 

oleh PLN. Namun, tidak hanya listrik yang dibutuhkan dari pembangkit internal 

(UBB dll), tetapi juga produk steam dari pembangkit internal (UBB dll) diperlukan 

sebagai steam proses pada unit produksi lainnya. Seiring dengan isu pengalihan 

pupuk bersubsidi dan adanya kebijakan dari perusahaan untuk melakukan cost 

reduction programe, maka upaya untuk menghilangkan pemborosan atau waste di 

Unit Utilitas Batu Bara harus dilakukan. 

Lean merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk menganalisa 

aktivitas yang termasuk dalam tipe waste. Waste yang dimaksud adalah segala 

aktivitas kerja yang tidak memberikan nilai tambah dalam transformasi input menjadi 

output sepanjang value stream. Lean manufacturing atau Lean Production adalah 

upaya penghilangan waste secara sistematis dari semua aspek operasi, dimana waste 

dipandang sebagai segala penggunaan atau kehilangan sumber daya yang tidak 

mengarah secara langsung pada penciptaan produk atau layanan yang diinginkan oleh 

customer. Dalam proses produksi, aktivitas non-value added dapat lebih dari 90 

persen dari total aktivitas pabrik. (Caulkin, September 2002).  
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Lean production merupakan ilmu manajemen yang memfokuskan 

pengorganisasian pada continuously identifying dan removing source of waste 

sehingga terjadi continous improvement pada proses. Lean production disebut juga 

dengan just-in-time (JIT) (Nicholas, 2018).  

Berdasarkan uraian diatas maka perlu menerapkan Lean Production untuk 

mereduksi jumlah konsumsi batu bara dalam proses produksi listrik di Unit Utilitas 

Batu Bara (UBB) PT Petrokimia Gresik serta memberi kontribusi terhadap strategi 

perusahaan untuk melakukan cost reduction program dalam menghadapi persaingan 

bisnis yang lebih kompetitif. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan 

dikemukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Aktivitas apa saja yang termasuk waste pada keseluruhan proses produksi listrik 

di Unit Utilitas Batu Bara PT Petrokimia Gresik? 

2. Apa saja faktor penyebab timbulnya waste sehingga menyebabkan tingginya nilai 

komsumsi batu bara ? 

3. Bagimana memperbaiki proses untuk meminimalkan waste yang ada ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, tujuan dalam penelitian 

ini adalah : 

1. Mengidentifikasi aktivitas-aktivitas produksi yang menimbulkan waste di Unit 

Utilitas Batu Bara PT Petrokimia Gresik. 

2. Menganalisa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya waste di Unit Utilitas 

Batu Bara PT Petrokimia Gresik 

3. Memberikan usulan perbaikan untuk meningkatkan produktivitas dengan 

meminimalkan waste. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah : 

1. Perusahaan lebih mudah dalam memantau dan mengevaluasi aktivitas produksi 

melalui value stream 

2. Perusahaan dapat mengetahui sistem produksi yang terdapat waste sehingga 

dapat meminimalisasi atau meniadakan aktivitas. 

3. Perusahaan akan mendapatkan usulan perbaikan dalam meminimalisasi waste 

dalam memperbaiki sistem produksi. 

 

1.5 Batasan Penelitian 

Batasan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian dilakukan di pembangkit listrik Unit Utilitas Batu Bara (UBB) PT 

Petrokimia Gresik 

2. Waste yang diteliti menggunakan tujuh tipe waste berdasarkan definisi oleh 

Shiego Shingo (Hines & D., 2000) 

 

1.6 Sistem Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Membahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian yang digunakan dalam 

menyelesaikan masalah dan sistematika penulisan  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi uraian teori serta beberapa penelitian terdahulu yang digunakan 

pada penelitian sebagai acuan dasar teori mulai dari definisi, konsep serta 

manfaat untuk meminimasi waste pada produktivitas yang terkait dengan 

Lean Production, Big Picture Mapping, Root Cause Analysis dan Failure 

Mode and Effect Analysis dalam penelitian ini. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
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Pada bab ini diuraikan tentang metode penelitian yang terdiri dari 

kerangka dan alur tahapan metode yang digunakan hingga menghasilkan 

solusi perbaikan yang diinginkan. 

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Membahas mengenai pengumpulan dan pengolahan data yang dilakukan 

dalam penelitian, pengumpulan data primer dan data sekunder didapatkan 

dari wawancara, pengamatan, dan data histori perusahaan. 

BAB V ANALISA DAN INTERPRETASI HASIL 

Berisi mengenai uraian analisis terkait hasil pengolahan data yang telah 

dilakukan. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi kesimpulan terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan terkait 

permasalahan dan tujuan penelitian serta ususlan perbaikan untuk 

meminimallisi waste pada produksi listrik Unit Utilitas Batu Bara. Serta 

11 berisi saran-saran yang diperlukan bagi perusahaan, penulis, dan 

penelitian selanjutnya. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Proses Produksi Listrik di UBB 

Unit Utilitas Batu Bara (UBB) adalah sebuah unit pembangkit listrik tenaga 

uap (PLTU) yang secara struktur organisasi berada di dalam Departemen Produksi 

IIIB, Kompartemen Pabrik III, Direktorat Produksi, PT Petrokimia Gresik. UBB 

menggunakan batu bara sebagai bahan bakar untuk memanaskan dua buah boiler, 

yaitu Boiler A dan Boiler B dengan desain kemampuan memproduksi stream masing-

masing boiler 150 ton per jam. UBB dilengkapi dengan sebuah steam turbine 

generator yang secara desain mampu menghasilkan listrik 25 MW. Keseluruhan 

proses produksi listrik di UBB ditunjukkan pada Gambar 2.1 dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 1 Proses Flow Diagram produksi listrik di UBB (Consortium, 2008) 
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Batu bara yang digunakan sebagai bahan bakar dikirim dari pulau 

Kalimantan menggunakan ponton / kapal tonkang ke pelabuhan PT Petrokimia 

Gresik. Batu bara tersebut dibongkar dari kapal menggunakan Fix Grab Unloader 

(FGU) dengan kapasitas 320 - 400 ton/jam.  Fix Grab Unloader (FGU) memiliki 

bucket dengan kapasitas 6 m3 (0,8-0,95 t/m3). Fix Grab Unloader (FGU) mempunyai 

jangkauan boom terjauh (boom down) maximum 25 meter dan jangkauan boom 

terdekat (boom up) 7,5 meter, yang diukur dari jarak center base frame dengan center 

shaft pulley atas pada boom. Fix Grab Unloader (FGU) dirancang dapat berputar 

bebas 360o.  

Batu bara dari kapal yang telah diambil oleh Fix Grab Unloader (FGU) 

kemudian dimasukkan ke belt conveyor. Dipilih sistem belt conveyor sebagai sarana 

transportasi material adalah karena tuntutan untuk meningkatkan produktifitas, 

menurunkan biaya produksi dan juga kebutuhan otomatisasi dalam rangka 

mempertinggi efisiensi kerja. Belt conveyor membawa batu bara ke close coal 

storage yang berkapasitas 40.000 ton. Sebelum masuk ke area Unit Utilitas Batu 

Bara, batu bara dilewatkan terlebih dahulu ke crushing building untuk dilakukan 

penghalusan awal dan disaring dengan screen Ø 30 mm.  

Batu bara yang telah dihaluskan awal di crushing building dimasukkan ke 

silo untuk mengatur masukkan batu bara ke ball mill, ada 6 buah ball mill Di ball mill 

batu bara tersebut dilakukan penggilingan / penghalusan tingkat lanjut sehingga 

menjadi serbuk batu bara. Penggilingan batu bara adalah proses mereduksi partikel 

menjadi ukuran yang lebih kecil atau membuat luas permukaan spesifik menjadi lebih 

besar. Hal ini akan meningkatkan reaktivitas batu bara terhadap oksigen dalam proses 

pembakaran di dalam ruang bakar boiler. Proses sistem aliran material pada coal mill 

UBB PT Petrikimia Gresik termasuk aliran closed circuit dengan drying during 

grinding dengan media pemanas udara panas yang telah melewati air heater boiler. 

Pengeringan bertujuan untuk menghindari lengket pada penggilingan dan menambah 

efek penggilingan. 
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Serbuk batu bara ini dimasukkan ke boiler, dibakar di furnace untuk 

menghasilkan panas. Panas di dalam boiler ini digunakan untuk merubah air menjadi 

uap jenuh lalu dipanaskan lanjut di super heater tube menjadi uap kering. Boiler 

terdiri dari tiga komponen utama, yaitu : 

1. Dapur / ruang bakar (furnace) sebagai alat untuk mengubah energi kimia menjadi 

energi panas. 

2. Alat penguap (evaporator) water wall yang mengubah energi pembakaran 

(energi panas) menjadi energi potensial uap (energi panas). 

3. Water steam drum, sebagai pemisah steam dengan air. 

Ketiga komponen tersebut diatas telah dapat memungkinkan sebuah boiler berfungsi. 

Sedangkan komponen lainnya 

1. Flue gas duct dengan system tarikan gas asapnya memungkinkan dapur berfungsi 

secara efektif 

2. Sistem perpipaan dalam hal ini pipa-pipa air memungkinkan system penghantar 

kalor yang efektif antara nyala api atau gas panas dengan air boiler. 

3. Sistem pemanas uap lanjut. Sistem pemanas udara pembakaran serta sistem 

pemanas air pengisi boiler berfungsi sebagai alat untuk menaikkan efisiensi 

boiler. 

Energi static dari steam (temperature dan pressure) dikonversikan atau 

dirubah menjadi energy kinetik (flow velocity of steam) pada stationery blades 

(nozzle) yang berada pada turbin. Pada generator, energy kinetik tersebut kemudian 

dikonversikan / dirubah menjadi gaya gerak putar oleh rotating blade (bucket) pada 

rotor yang berputar pada medan magnet dan selanjutnya dapat membangkitkan 

energy listrik. Setiap perubahan energi ini berlaku hukum kekekalan energi yaitu 

bahwa energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan tetapi dapat dikonversi 

kebentuk energi lain. Perlu diingat bahwa setiap konversi energi tidak akan pernah 

didapat konversi 100% dengan kata lain selalu ada kerugian energi. 
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2.2 Lean Production 

Lean merupakan sebuah konsep yang dikembangkan oleh Toyota, dimulai 

setelah Perang Dunia II dan berlanjut sampai tahun 1970-an dan 1980-an. 

Sebelumnya pada tahun 1913 Henry Ford mengembangkan jalur perakitan bergerak 

dan fokus pada aliran. Toyota menitu konsep Ford, tetapi setelah Jepang Kalah dalam 

Perang Dunia II dan ekonomi Jepang hancur, konsep ini susah untuk diterapkan. 

Toyota memadukan konsep Ford dengan fokus pada upaya mengeliminasi semua 

waste. Toyota kemudian mengembangkan value sendiri dengan berbagai tool untuk 

mengaktualisasikan konsepnya. (King, 2009) 

Lean production atau disebut juga dengan lean manufacturing adalah praktik 

produksi yang mempertimbangkan segala pengeluaran sumber daya yang ada untuk 

mendapatkan nilai ekonomis terhadap pelanggan tanpa adanya pemborosan / waste, 

waste inilah yang menjadi target untuk dikurangi. Lean selalu melihat nilai produk 

dari sudut pandang pelanggan, dimana nilai sebuah produk didefinisikan sebagai 

sesuatu yang mau dibayar oleh pelanggan. 

Istilah lean dicetuskan oleh John Krafcik tahun 1988 dalam artikel berjudul 

Triumph of the Lean Production System yang dipublikasikan dalam Sloan 

Management Review. Lean production disebut dengan lean (ramping) karena lean 

production menggunakan segala sesuatu lebih sedikit dibandingkan dengan mass 

production. Sumber daya manusia, space ruangan, investasi peralatan, dan waktu 

pengembangan produk yang dibutuhkan oleh lean production setengan dari mass 

production. Dengan lebih sedikin defect yang dihasilkan dan variasi produk yang 

lebih banyak. (Womack, 1990) 

Pada dasarnya lean berpusat pada “mendapatkan nilai dengan sedikit 

mungkin pekerjaan”. Lean production merupakan filosofi yang dikembangkan oleh 

Toyota dalam Toyota Production System (TPS). TPS dikenal karena fokusnya 

mengurangi 7 wastes atau yang dikenal dengan istilah MUDA (bahasa jepang) untuk 

meningkatkan nilai pelanggan secara keseluruhan. Kini Lean production telah dikenal 

luas dan diterima di berbagai lingkungan industri (Mrugalska & Wyrwicka, 2017). 
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Istilah lean juga sering diartikan sebagai kumpulan dari tool yang membantu 

untuk mengidentifikasi dan mengurangi waste. Dengan megurangi waste maka 

kualitas produk akan meningkat dan waktu produksi serta biaya produksi akan dapat 

dikurangi. Contoh tool dari lean  adalah Value Stream Mapping (VSM), Metode 5R, 

Kanban, Poka-yoke, dll. 

Terdapat tiga core philosphy dalam lean production, yaitu : customer first, 

respect for humanity, dan elimination of waste. Dari sudut pandang pelanggan yang 

diinginkan ialah kualitas tertinggi, harga terendah, dan lead-time terpendek. Dari 

sudut pandang pekerja yang diinginkan ialah kenyamanan dan keamanan dalam 

bekerja serta pendapatan yang konsisten. Dari sisi perusahaan yang diinginkan ialah 

market flexibility dan keuntungan. 

Terdapat lima prinsip utama dalam lean production dalam upaya untuk 

menghilangkan waste 

1. Tentukan value : Menentukan apa yang dapat atau tidak dapat memberikan value 

dari suatu produk atau pelayanan, dipandang dari sudut pandang konsumen. 

Perusahaan harus fokus pada customer needs. 

2. Identifikasi value stream : Mengidentifikasi tahapan-tahapan yang diperlukan, 

mulai dari proses desain, pemesanan dan pembuatan produk berdasarkan 

keseluruhan value stream untukmenetukan waste yang tidak memiliki nilai 

tambah atau non value adding activity. 

3. Buat agar value mengalir dengan lancar (smooth) ke pelanggan. Melakukan 

aktivitas yang dapat menciptakan suatu nilai tanpa adanya gangguan, proses 

rework, aliran balik atau backflow, aktivitas menunggu, dan juga sisa produksi. 

4. Buat mekanisme Pull : value diberikan hanya jika diminta oleh pelanggan. 

Mengetahui aktivitas-aktivitas penting yang digunakan untuk membuat apa yang 

diinginkan oleh customer. 

5. Lakukan secara terus-menerus langkah-langkah penyempurnaan (perfection) : 

Berusaha mencapai kesempurnaan dengan menghilangkan waste secara bertahap 
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dan berkelanjutan, sehingga  waste yang terjadi dapat dihilangkan secara total 

dari proses yang ada. 

 

2.3 Lean Tools 

Kunci kekuatan dari Lean seperti TPS tidak hanya dari konsep dan filosopi 

tetapi juga harus dengan adanya praktik kerja dan tools untuk merealisasikan konsep 

dan filosofi tersebut pada shop floor. Peter L. King dalam bukunya yang berjudul 

Lean for the Process Industries Dealing with Complexity menyebutkan ada empat 

belas tools  dalam lean (King, 2009), yang akan dijelaskan secara singkat dibawah 

ini. 

1. Value Stream Mapping (VSM) 

VSM adalah metode yang menggambarkan secara visual proses dalam hal aliran 

fisik material dan bagaimana hal itu menciptakan nilai bagi pelanggan. Langkah-

langkah proses utama ditunjukkan, bersama dengan data yang terkait dengan 

aliran, kualitas, waktu tunggu, dan kemampuan hasil relatif terhadap takt. 

Termasuk di dalamnya adalah diagram tentang bagaimana informasi mengalir 

dan diproses untuk mengelola, mengendalikan, atau memengaruhi aliran material 

fisik. Komponen ketiga adalah timeline, untuk menggambarkan semua hal yang 

mengurangi lead time yang singkat. VSM adalah alat lean yang paling utama 

untuk memahami di mana waste dibuat dalam proses dan apa yang mungkin 

diperbaiki untuk mengurangi atau menghilangkannya. Keadaan VSM di masa 

depan dikembangkan untuk menunjukkan seperti apa aliran nilai setelah 

peningkatan lean dilakukan. VSM awalnya didasarkan pada diagram aliran 

material dan informasi Toyota, format yang disajikan oleh Mike Rother dan John 

Shook dalam Learning to See telah menjadi standar untuk VSM.  

Value stream mapping (VSM) bisa menjadi alat yang sangat powerfull, 

mengkombinasikan aliran material dalam proses dengan aliran informasi serta 

data penting lainnya (Patel, Chauhan, & Trivedi, 2015). 
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2. Takt Time 

Takt Time adalah interval waktu di mana setiap item, setiap bagian, subassembly, 

atau perakitan selesai harus diproduksi untuk memenuhi permintaan pelanggan. 

Takt Time menciptakan kecepatan, atau ritme, di mana materi harus mengalir 

untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Takt Time sering dinyatakan sebagai rate 

(pound per menit) dalam industri proses. 

3. Kaizen 

Kaizen adalah istilah Jepang untuk perbaikan berkelanjutan. Kaizen adalah 

proses kerja di mana semua karyawan terlibat dalam peningkatan berkelanjutan 

dari semua proses. Kaizen adalah cara berpikir dan berperilaku, kaizen adalah 

filosofi total yang memberdayakan karyawan yang benar-benar melakukan 

pekerjaan untuk menghilangkan limbah dan untuk merancang dan menerapkan 

proses yang lebih efektif. Kaizen adalah kegiatan yang singkat, sangat fokus, dan 

tim yang berdedikasi yang bertujuan untuk membuat peningkatan yang spesifik 

dan terdefinisi dengan baik. 

4. 5S 

5S, di Indonesia dikenal dengan istilah 5R, adalah nama yang diberikan untuk 

proses lima langkah untuk workplace organization, housekeeping, kebersihan, 

dan standardisasi kerja. 5S berasal dari istilah Jepang untuk lima langkah 

spesifik: seiri, seiton, seiso, seiketsu, dan shitsuke. Dalah bahasa Indonesia 

diartikan dengan istilah 5R : Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, dan Rajin.  

5. Jidoka 

Jidoka, atau otomatisasi dengan sentuhan manusia, adalah salah satu dari dua 

pilar rumah TPS, dan dibangun dalam kualitas di sumbernya dengan 

menyediakan peralatan dengan kecerdasan untuk berhenti secara otomatis ketika 

dirasakan menghasilkan produk yang cacatn atau tidak berkualitas. 

6. Single Minute Exchange of Dies (SMED) 

SMED adalah proses untuk menganalisis secara sistematis semua tugas yang 

akan dilakukan dalam product changeover, sehingga pergantian tersebut dapat 
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disederhanakan dan dilakukan dalam waktu yang jauh lebih singkat. Metodologi 

ini dikembangkan oleh Shigeo Shingo, seorang konsultan teknik industri yang 

bekerja dengan Toyota selama periode pengembangan TPS. SMED telah 

diterapkan dengan sangat sukses di industri proses tidak hanya pada changeover, 

tetapi juga pada annual shutdown dan overhaul dari beberapa proses tersebut. 

7. Poka-Yoke 

Poka-yoke adalah serangkaian teknik untuk pembuktian kesalahan, digunakan 

untuk mencegah produk cacat diproduksi dan untuk mencegah peralatan produksi 

tidak dipasang dengan benar. Poka-yoke termasuk merancang hal-hal sehingga 

mereka dapat disatukan hanya satu arah, sensor untuk mendeteksi ketika hal-hal 

tidak dilakukan dengan benar, dan kode warna untuk mengurangi kemungkinan 

menghubungkan hal-hal yang salah. Awalnya disebut baka-yoke, istilah ini telah 

diubah menjadi poka-yoke, pembuktian kesalahan, untuk menghindari kesalahan 

operator.  

8. Five Whys 

Five Whys adalah nama yang diberikan untuk praktik mengajukan pertanyaan 

"mengapa" lima kali, untuk sampai ke akar penyebab masalah. Bertanya 

“mengapa” beberapa kali sangat penting untuk proses ini. Terkadang butuh lebih 

dari lima pertanyaan untuk sampai ke akar masalah, terkadang kurang. Kuncinya 

adalah terus bertanya sampai Anda mengerti apa yang harus Anda ubah untuk 

menyelesaikan masalah. Ohno menggambarkan metode Five Whys sebagai 

"dasar pendekatan ilmiah Toyota ... dengan mengulangi mengapa lima kali, sifat 

masalah serta solusinya menjadi jelas." Praktek ini sebagai alat untuk memahami 

penyebab pemborosan saat menganalisis value stream mapping. 

9. Standard Work 

Standard Work adalah definisi dari tugas-tugas khusus yang harus dilakukan oleh 

operator, termasuk urutan operasi dan waktu. Dalam industri proses, ini sering 

disebut sebagai standar operasi pekerjaan (SOP). Konsep kuncinya adalah bahwa 

ada cara optimal untuk melakukan setiap pekerjaan, dan jika itu dapat 
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didefinisikan dan jika semua orang melakukannya dengan cara itu, tidak hanya 

kinerja akan dioptimalkan, tetapi variabilitas akan dikeluarkan dari proses. 

10. Total Production Maintenance 

TPM mengacu pada serangkaian praktik yang bertujuan untuk meningkatkan 

kinerja manufaktur dengan meningkatkan cara peralatan dioperasikan dan 

dipelihara. TPM Sangat berbasis pada tim dan melibatkan semua tingkatan 

operasi, ini mengarah ke pemeliharaan otonom, di mana sebagian besar tugas 

pemeliharaan dilakukan oleh orang-orang terdekat dengan peralatan, operator.  

11. Cellular Manufacturing 

Cellular Manufacturing adalah praktik membagi full product line ke dalam 

kelompok produk yang membutuhkan langkah-langkah dan kondisi pemrosesan 

yang serupa, dan kemudian mendedikasikan potongan-potongan peralatan khusus 

untuk setiap family. Cellular Manufacturing dapat menyebabkan perubahan yang 

lebih singkat, kualitas yang lebih tinggi, variabilitas yang berkurang, peningkatan 

hasil, dan aliran yang lebih baik. Ada keengganan untuk mengimplementasikan 

manufaktur seluler di industri proses. 

12. Haijunka 

Heijunka adalah praktik leveling volume material yang diproduksi dari waktu ke 

waktu, sehingga produksi selalu ke level takt. Juga disebut leveling produksi atau 

perataan produksi, heijunka meningkatkan stabilitas operasional dan mengurangi 

variabilitas dalam pemanfaatan sumber daya dan persyaratan bahan baku. Alat 

khusus termasuk kotak heijunka dan papan heijunka. 

13. Just-In-Time (Pull) 

JIT, salah satu dari dua pilar Ohno, mengacu pada serangkaian prinsip, alat, dan 

teknik yang memungkinkan perusahaan untuk membuat apa yang dibutuhkan 

hanya ketika dibutuhkan dan dalam jumlah yang tepat dibutuhkan. JIT 

menghindari produksi berlebih, baik memproduksi lebih dari yang dibutuhkan 

atau memproduksi sebelum diperlukan, sehingga mengurangi persediaan hingga 

minimum yang diperlukan untuk kelancaran arus. JIT juga disebut pull, 
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berdasarkan pada prinsip bahwa produsen hanya akan menghasilkan apa yang 

telah ditarik oleh pelanggan dari rak inventaris, yang merupakan praktik 

restocking yang biasa digunakan di supermarket grosir. Pull adalah kebalikan 

dari produksi push, yang didorong oleh perkiraan daripada permintaan pelanggan 

saat ini.  

14. Kanban 

Kanban menggambarkan suatu mekanisme untuk memberi sinyal secara visual 

apa yang dibutuhkan — yaitu, apa yang harus diproduksi untuk mengisi kembali 

bahan yang ditarik oleh pelanggan, yang mungkin merupakan pelanggan akhir 

atau langkah selanjutnya dalam proses. Kata kanban berasal dari istilah Jepang 

untuk tanda yang terlihat. Kanban secara tradisional telah diimplementasikan 

dengan sistem kartu, nampan, atau tas yang ditandai dengan jumlah yang akan 

diproduksi  yaitu, ukuran lot, dan jenis produk atau bahan tertentu.  

 

2.4 Pengelompokan Industri 

Industri dapat dibagi menjadi dua kelompok : Industri perakitan /assembly 

manufacturing dan industri proses / process industri manufakturing. Assembly 

manufacturing pada umumnya terdiri dari kegiatan perakitan individual part yang 

digabungkan oleh operator atau mesin menjadi sebuah produk. Contoh dari assembly 

manufacturing ialah pabrik pesawat terbang, mobil, sepeda motor, komputer, dan 

handphone. Sedangkan industri proses dicirikan oleh proses yang meliputi reaksi 

kimia, mixing, blending, extruding, sheet forming, baking, dan annealing. Industri 

proses menjual produk dalam bentuk padatan, bubuk, cairan atau gas dalam kemasan 

botol, timba hingga tanki kontainer atau gerbong tanki. Contoh dari industri proses 

ialah perusahaan cat, minuman, kertas, gula, pupuk, minyak dan gas. (King, 2009) 

Dalam Synchronous Manufacturing, Umble dan Srikanth membagi industri 

manufaktur menjadi empat kategori : 
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1. Basic Producers: menggunakan sumber dari alam sebagai bahan baku kemudian 

dilakukan proses pemurnian atau pemisahan menjadi produk yang digunakan 

sebagai bahan baku bagi industri lainnya. 

2. Converters: Merubah material menjadi bahan konsumsi atau barang yang akan 

digunakan dalam fabrikasi. 

3. Fabricators: Memproduksi barang konsumsi atau komponen untuk perakitan. 

4. Assemblers: menggabungkan komponen menjadi barang jadi / finish goods. 

 

2.5 Seven Wastes 

Lean manufacturing atau lean production berusaha untuk menghilangkan 

tujuh macam waste atau pemborosan yang dalam Toyota Manufacturing System 

diistilahkan dengan Muda (P N, K P , & V Venugopal , 2019). Tujuh macam 

pemborosan atau seven waste dalam lean ialah : 

1. Overproduction atau produksi yang berlebihan : memproduksi barang terlalu 

banyak atau terlalu cepat, menghasilkan arus informasi atau barang yang buruk 

dan kelebihan persediaan. 

2. Defects atau cacat : Kesalahan yang sering terjadi pada dokumen, masalah 

kualitas produk, atau kinerja pengiriman yang buruk. 

3. Unnecessary Inventory atau persediaan barang yang tidak perlu : Penyimpanan 

yang berlebihan dan keterlambatan informasi atau produk, menghasilkan biaya 

yang berlebihan dan layanan pelanggan yang buruk. 

4. Inappropriate processing atau proses yang tidak tepat : Melakukan proses kerja 

dengan menggunakan seperangkat alat, prosedur, atau sistem yang salah, sering 

kali ketika pendekatan yang lebih sederhana mungkin lebih efektif. 

5. Excessive Transportation atau tranportasi berlebihan : Pergerakan orang, 

informasi, atau barang yang ber lebihan mengakibatkan pemborosan 

waktu, tenaga dan biaya. 

6. Waiting atau menunggu : Periode tidak aktif yang lama bagi orang, informasi 

atau barang, menghasilkan aliran yang buruk dan waktu tunggu yang lama. 
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7. Unncessary motion atau gerakan tidak diperlukan : Organisasi tempat kerja yang 

buruk, mengakibatkan ergonomi yang buruk, misalnya pembengkokan atau 

peregangan yang berlebihan dan barang yang sering hilang. 

 

2.6 The Three Types of Activity 

Ketika mengidentifikasikan waste atau pemborosan, sangat penting bagi kita 

untuk mendefinisikan tiga tipe aktivitas dalam sebuah organisasi atau perusahaan, 

yaitu : 

1. Value adding activity atau aktivitas yang memberikan nilai tambah : aktivitas ini 

adalah aktivitas yang ada dalam benak pelanggan, yaitu dalam hal yang langsung 

berkaitan dengan membuat produk atau jasa menjadi lebih bernilai. . Value 

adding activity adalah apa yang membuat pelanggan senang untuk 

membayarnya. Sebagai contoh ialah merubah berbagai material menjadi mobil 

atau jasa servis mobil yang mogok di jalan. 

2. Non value adding activity atau aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah : 

aktivitas yang dalam pandangan pelanggan tidak membuat produk atau servis 

lebih bernilai dan tidak diperlukan. Aktivitas ini merupakan aktivitas yang 

termasuk waste dan menjadi target untuk dihilangkan. Contoh dari non value 

adding activity ialah memindahkan produk dari satu wadah ke wadah lain 

sehingga anda dapat memindahkan disekitar pabrik anda. 

3. Necessary non value adding activity: aktivitas yang dalam pandangan pelanggan 

tidak membuat barang atau jasa bernilai lebih tetapi diperlukan. Aktivitas ini 

merupakan waste yang susah untuk dihilangkan dengan segera dan menjadi 

target jangka panjang. Contoh dari necessary non value adding activity ialah 

kegiatan inspeksi semua produk pada akhir proses karena proses produksi 

menggunakan mesin tua yang sudah tidak handal. 

Pada industri manufaktur rasio perbandingan ketiga aktivitas tersebut ialah 

5% value adding activity, 60% non value adding, dan 35% necessary but non value 

adding. 
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2.7 Setting The Direction 

Salah satu kesulitan utama yang ketika perusahaan mencoba menerapkan 

lean thinking adalah kurangnya arah, kurangnya perencanaan dan kurangnya urutan 

proyek yang memadai. Pengetahuan tentang tools dan teknik tertentu seringkali tidak 

menjadi masalah. Dalam banyak kasus inisiatif lean digagalkan karena kurangnya 

pengetahuan dari lini manajemen. 

Agar lean production dapat diterapkan dengan berhasil, ada beberapa hal 

yang perlu diperhatikan oleh seorang manajer : 

1. Menyusun dan mengembangkan critical success factor. 

2. Meninjau dan menentukan ukuran tingkat keberhasilan bisnis yang sesuai. 

3. Membuat persyaratan peningkatan target dari waktu ke waktu untuk setiap ukuran 

bisnis. 

4. Mendefinisikan proses bisnis utama 

5. Memutuskan proses mana yang menjadi target area 

6. Memahami proses mana yang membutuhkan detail mapping. 

 

2.8 Value Stream Mapping (VSM) 

Value stream mapping adalah salah satu tool dan merupaka tool  yang paling 

utama untuk menemukan waste yang berada dalam proses. Value stream adalah 

semua kegiatan (value added dan non-value added) yang dibutuhkan untuk 

menghasilkan produk, dimulai dari permintaan dari pelanggan hingga produk jadi. 

VSM didasarkan pada diagram aliran material dan informasi Toyota, menyajikan 

kerangka kerja yang efektif untuk menggambarkan proses dengan menyoroti waste 

dan pengaruh negatif pada seluruh aliran proses.  

Value stream mapping (VSM) terdiri dari tiga konsep utama : 

1. Aliran material : memperlihatkan aliran material dari raw material, melalui setiap 

proses utama (mesin, tanki, vessel), hingga produk jadi yang dibawa ke 

pelanggan.  Aliran material menampilkan perlatan utama dan juga seluruh 

inventory sepanjang aliran. 
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2. Aliran informasi : Aliran dari informasi utama tentang apa dan kapan barang 

harus dibuat. Aliran informasi dimulai dari konsumen, melalui proses 

perencanaan dan penjadwalan dan berakhir dengan penjadwalan dan 

pengontrolan pada lini produksi. 

3. Aliran waktu : memperlihatkan value added (VA) time dan non-value added 

(NVA) time. Aliran ini merupakan indikator utama dari waste dalam proses. 

Aliran ini memperlihatkan penygaruh dari waste, sedangkan sebabnya harus 

dilihat dari duan komponen VSM yang lainnya. 

Ada beberpa simbol yang biasa digunakan dalam membuat big picture 

mapping seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.2 di bawah ini. 

 

  

Gambar 2. 2 Simbol big picture mappig  (Rohac & Januska, 2015) 

 

Ada lima fase / tahapa dalam membuat big picture mapping, yaitu : 

1. Record customer requirement atau mencatat kebutuhan pelanggan 

2. Add information flow atau menambahkan aliran informasi 
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3. Add physical flow atau menambahkan aliran fisik 

4. Linking physical and information flows atau menghubungkan arus fisik dan 

informasi 

5. Complete big picture map atau membuat peta yang lengkap 

 

2.9 Root Cause Analysis 

Upaya penelitian pada industri yang tergolong high-risk seperti industri 

penerbangan dan pembangkit listrik tenaga nuklir telah banyak dilakukan pada 

kajian-kajian keselamatan / safety pada tahun 1990. Salah satu upaya penelitian yang 

penting yang diadopsi dari industri ini untuk menginvestigasi berbagai insiden ialah 

Root Cause Analysis (RCA) (Peerally, Carr, Waring, & Dixon-Woods, 2016). Root 

cause analysis adalah proses pemecahan masalah untuk melakukan investigasi ke 

dalam suatu masalah  atau ketidaksesuaian masalah yang ditemukan. Root cause 

analysis membutuhkan investigator untuk menemukan solusi atas masalah dan 

memahami penyebab mendasar suatu situasi dan memperlakukan masalah tersebut 

dengan tepat, sehingga dapat mencegah terjadinya kembali permasalahan yang sama. 

Oleh karena itu root cause analysis melibatkan pengidentifikaisn dan pengelolaan 

proses, prosedur, kegiatan, aktivitas, perilaku atau kondisi (BRC Global Sandard, 

2012). 

Root cause analysis digunakan untuk mengidentifikasi kejadian yang 

menghasilkan atau memiliki potensi permasalahan. Secara sederhana, root cause 

analysis adalah alat yang dirancang untuk membantu mcngidentifikasi apa, 

bagaimana, dan mengapa suatu peristiwa terjadi. 

Ketika peneliti mampu menentukan mengapa suatu peristiwa atau kegagalan 

terjadi, maka mereka dapat menentukan langkah-langkah perbaikan yang bisa 

diterapkan dan mencegah kejadian masa depan dari jenis yang diamati. 

Salah satu metode untuk mencari akar penyebab permasalahan ialah dengan 

pendekatan 5-Whys (Perry & Mehltretter, 2018). Pendekatan 5-Whys merupakan 

metode mengajukan pertanyaan yang digunakan untuk mengeksplorasi penyebab 
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hubungan yang mendasari masalah. Investigator terus bertanya pertanyaan Mengapa?' 

Sampai kesimpulan yang berarti tercapai. 

 

2.10 Failure Mode and Effect Analysis 

FMEA atau Failure Mode and Effect Analysis adalah metode sistematis 

untuk memetakan mode kegagalan, efek dan penyebab sistem secara teknis, FMEA 

merupakan metode induktif dan bottom-up karena analisis dimulai pada tingkat 

komponen dengan mengidentifikasi model kegagalan dan meneliti konsekuensinya 

pada level yang lebih tinggi. FMEA biasanya dikerjakan melalui tim yang terdiri dari 

beberapa orang dengan latar belakang bidang keilmuan yang berbeda (Peeters, 

Basten, & Tinga, 2018).  

FMEA atau Failure Mode and Effect Analysis adalah upaya untuk 

menggambarkan semua kegagalan yang mungkin terjadi, pengaruhnya pada sistem, 

kemungkinan terjadinya, dan probabilitas bahwa kegagalan akan tidak terdeteksi 

(Pyzdek & Keller, 2010). FMEA menjadi panduan pengembangan serangkaian 

tindakan yang lengkap yang akan mengurangi risiko yang terkait dengan sistem, 

subsistem, dan komponen atau proses manufaktur / perakitan sampai tingkat yang 

dapat diterima. Menurut Mc Dermott, ada banyak tujuan untuk melakukan FMEA, 

diantaranya adalah untuk: 

a. Mengidentifikasi dan mencegah bahaya keselamatan 

b. Meminimalisir hilangnya produk atau penurunan kinerja 

c. Memperbaiki rencana uji dan verifikasi (dalam kasus Sistem atau Desain FMEA) 

d. Meningkatkan Rencana Pengendalian Proses (dalam kasus Proses FMEA) 

e. Bahan pertimbangan dalam perubahan desain produk atau proses 

f. Mengidentifikasi karakteristik produk atau proses yang signifikan 

g. Mengembangkan rencana pemeliharaan dan preventive untuk mesin dan 

peralatan in-service. 

Proses Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) diawali dengan 

mengidentifikasi setiap elemen, assembly, atau proses dengan menuliskan setiap 
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potensi kegagalan (failure) yang muncul, sebab dari setiap kegagalan, dan efek dari 

setiap kegagalan (failure). Dari setiap identifikasi tersebut akan diketahui resiko yang 

akan diukur melalui Risk Priority Number (RPN). Kalkulasi dari Risk Priority 

Number atau RPN adalah perkalian antara severity, occurrence, dan detectability. 

Severity merupakan kuantifikasi yang menunjukkan seberapa serius kondisi yang 

diakibatkan jika terjadi kegagalan yang akibatnya disebutkan dalam Failure Effect. 

Menurut tingkat keseriusan, severity dinilai pada skala 1 sampai 10. Tujuan dari 

penilaian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh atau dampak mode 

kegagalan pada keseluruhan sistem, proses, serta pelanggan. Pada penelitian ini, 

peringkat severity ditentukan dari tabel tingkat severity dalam Tabel 2.1 berdasarkan 

pengetahuan dan pengalaman responden.  

 

Tabel 2. 1 Process FMEA Severity Evaluation Criteria  

Rating Severity/Dampak Kriteria 

10 
Kegagalan untuk Memenuhi 
Persyaratan Keselamatan dan / 
atau Regulasi 

Katastropik, membahayakan pelanggan 
tanpa peringatan. Pelanggaran terhadap 
hukum dan undang-undang. 

9 
Membahayakan pelanggan dengan 
peringatan. 

8 Gangguan Utama 
Kerugian total. 100% produk mungkin 
harus dibuang atau  pabrik mati/shut down. 

7 Gangguan yang signifikan 

Kritis. Menurunkan loyalitas pelanggan, 
Dampak buruk terhadap operasi. Sebagian 
dari proses produksi mungkin harus 
dibatalkan.  

6 
Gangguan Moderate 

Mengakibatkan keluhan pelanggan 
(complain), pengembalian atau perbaikan 
produk. Peningkatan terhadap biaya 
produksi (akibat pengerjaan ulang).  

5 Produktivitas pelanggan berkurang. 

4 Gangguan Moderate 
Pelanggan kecewa karena kinerja yang 
menurun. 

Sumber : (Pyzdek & Keller, 2010) 
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Tabel 2.1 lanjutan Process FMEA Severity Evaluation Criteria 

Rating Severity/Dampak Kriteria 

3 
 

Pelanggan sedikit terganggu akibat kinerja 
yang berkurang. 

2 Gangguan Kecil 

Pelanggan akan memperhatikan 
dampak/pengaruh. Sedikit 
ketidaknyamanan pada proses, operasi, 
atau operator. 

1 Tidak Berdampak Pengaruh tidak signifikan. 
Sumber : (Pyzdek & Keller, 2010) 

 

Ocuurance menujukkan tingkat kemungkinan kegagalan. Penilaian ini 

ditujukan untuk mengetahui seberapa sering frekuensi suatu moda kegagalan dalam 

proses produksi terjadi. Occurance dinilai berdasarkan data statistik dari produksi 

dengan formula sebagai berikut: 

                  𝐈𝐨 =
∑ 𝐒𝐐

∑ 𝐏𝐐
 𝐱 𝟏𝟎𝟎%    

 Keterangan : 

 Io = Indexs Occurrence 

∑ 𝑆𝑄 : Jumlah scrap (non-qualified product) 

∑ 𝑃𝑄 : Jumlah produk yang sesuai spesifikasi 

Setelah nilai index occurance diketahui, kemudian didefinisikan dalam 

occurrence rating sesuai kriteria pada Tabel 2.2 berikut ini. 
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Tabel 2. 2 Process FMEA Occurrence Evaluation Criteria 

Kemungkinan 
Failure 

Kriteria: Terjadinya Penyebab 
Rank 

(Incidents per item) 

Sangat Tinggi 
(Hampir selalu 
terjadi) 

> 100 Per 1000 
>  1 dalam 10 

10 

Tinggi 

 50 Per 1000 
9 

 1 dalam 20 
20 Per 1000 8 
1 dalam 50 

10 Per 1000 
1 dalam 100 

7 

Sedang 

2 Per 1000 
6 

1 dalam 500 
 0.5 Per 1000 

5 
1 dalam 2000 
 0.1 Per 1000 

4 
1 dalam 10000 

Rendah 

 0.01 Per 1000 
3 

1 dalam 100000 
<  0.001 Per 1000 

2 
1 dalam 1000000 

Sangat Rendah Failure Diatasi Dengan Preventif Control 1 
Sumber : (Pyzdek & Keller, 2010) 

 

Detection menunjukkan tingkat kemungkinan lolosnya penyebab kegagalan 

dari sistem kontrol yang sudah dipasang. Levelnya dari range 1-10, dimana angka 1 

menunjukkan kemungkinan untuk lewat dari kontrol (pasti terdeteksi) sangat kecil, 

dan 10 menunjukkan kemungkinan untuk lolos dari kontrol (tidak terdeteksi) adalah 

sangat besar. Penilaian ini berkaitan dengan seberapa besar kemampuan sistem 

eksisting untuk mendeteksi adanya suatu moda kegagalan yang dapat menyebabkan 

defect pada produk sebelum dikirim ke pelanggan. Dalam  penelitian ini penilaian 

deteksi ditentukan  dari detection rank table sebagaimana dalam tabel 2.3 berikut ini. 
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Tabel 2. 3 Process FMEA Detection Evaluation Criteria 

Kriteria 
Rank Kemungkinan Deteksi 

Kemungkinan Deteksi oleh Kontrol Proses 
Tidak ada kontrol proses saat ini; Tidak dapat 
mendeteksi atau tidak dapat dianalisis. 

10 Hampir Tidak Mungkin 

Mode Kegagalan dan / atau Error (Penyebab) 
tidak mudah di deteksi. 

9 Sangat kecil kemungkinan 
dideteksi 

Kegagalan di deteksi melalui sarana visual 
/suara atau indera yang lain 

8 Kecil kemungkinan 
dideteksi 

Kegagalan di deteksi melalui sarana visual / 
suara/ indera perasa atau post processing 
melalui penggunaan bantuan alat. 

7 Sangat rendah  
 

Failure Mode deteksi post-processing melalui 
penggunaan variable di Control Room. 

6 Rendah 

Kegagalan Mode atau penyebab kesalahan 
dideteksi di control room oleh operator melalui 
penggunaan variabel kontrol otomatis di control 
room yang akan mendeteksi bagian yang tidak 
sesuai dan memberi tahu operator (lampu, 
buzzer, dll.).  

5 Sedang (Mungkin terdeteksi 
sebelum mencapai 
pelanggan). 

Failure Mode mendeteksi post-processing oleh 
kontrol otomatis yang akan mendeteksi bagian 
yang tidak sesuai untuk mencegah pemrosesan 
lebih lanjut. 

4 Tinggi Sedang 
(Kemungkinan kecil sampai 
pelanggan tanpa deteksi). 

Failure Mode dideteksi di control room oleh 
kontrol otomatis yang akan mendeteksi bagian 
yang tidak sesuai dan secara otomatis mengunci 
bagian tersebut untuk mencegah pemrosesan 
lebih lanjut. 

3 Tinggi  
(Sangat kecil kemungkinan 
sampai pelanggan tanpa 
deteksi) 

Penyebab Kesalahan deteksi control room oleh 
kontrol otomatis yang akan mendeteksi 
kesalahan dan mencegah pembuatan bagian 
yang tidak sesuai. 

2 Sangat Tinggi (Hampir 
tidak mungkin sampai 
pelanggan tanpa deteksi) 

Pencegahan kesalahan sebagai hasil 
perancangan kemampuan alat atau part design. 
Bagian yang tidak sesuai tidak ada karena item 
telah terbukti dengan desain / desain produk. 

1 Hampir Pasti 
(Tidak mungkin sampai 
pelanggan tanpa deteksi) 

Sumber : (Pyzdek & Keller, 2010) 
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Menurut (Conger, 2011) untuk tahapan perbaikan menggunakan metoda 

Failure Mode and Effect Anlaysis (FMEA) dapat dilakukan dengan teknik analisis 

sebagai berikut : 

a. Melakukan pemetaan proses saat ini  

b. Membentuk tim yang terlibat mewakili keseluruhan proses dari area yang akan 

dilakukan perbaikan 

c. Membuat formulir evaluasi FMEA seperti Tabel 2.4 dibawah ini. 

d. Mendaftar setiap langkah proses dan komponen yang digunakan dalam proses 

tersebut 

e. Untuk setiap daftar action plan yang masuk, menuliskan sebab yang mungkin 

dari failure mode. Failure mode didefinisikan sebagai aktivitas dimana 

komponen, sub sistem, sistem, proses, dan yang lain berpotensi menyebabkan 

kegagalan. Kegagalan (failure) bukan merupakan deviasi dari standard akan 

tetapi merupakan akar permasalahan dari deviasi. Untuk mencari potensial eror 

bisa digunakan root-cause analysis (RCA). 

 

Tabel 2. 4 FMEA Worksheet

 

Sumber : (Carlson, 2015) 

 

f. Mengidentifikasi dampak dari setiap failure mode untuk masing-masing proses.  

g. Untuk setiap kegagalan yang mungkin terjadi (possible failure), menuliskan 

angka 0 sampai 10 untuk level severity, probability of occurrence, dan 

detectability. 

h. Menghitung Risk Priority Number (RPN). 
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i. Setelah mendapatkan hasil dari Risk Priority Number (RPN), membuat 

remediation plan. 

j. Mengimplementasikan action. 

 

2.11 Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Lean Production 

adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian dalan tesis yang dituli olehTaufik Widayat tahun 2019 berjudul : “ 

Aplikasi Lean Production / Construction untuk mengurangi waste pada 

konstruksi pipa gas (studi kasus proyek pembangunan pipa gas Semare tie in KM 

19 pipa porong – grati PT Pertamina Gas”. Tujuan dalam peenlitian ini adalah (1) 

mengetahui apakah metode lean construction cocok diterapkan dalam proyek 

konstruksi pipa gas di perusahaan (2) mengetahui pada tahapan / bidang yang 

cocok diaplikasikan pendekatan lean construction dengan mempertimbangkan 

tipikal pelaksanaan proyek pemasangan pipa gas yang ada di perusahaan (3) 

mengidentifikasi aktivitas-aktivitas yang tergolong dalam waste pada kegiatan 

proyek EPC pembangunan pipa gas terkait engineering work. (4) memerikan 

saran dan rekomendasi kepada perusahaan untuk upaya-upaya perbaikan dengan 

pendekatan aplikasi lean construction yang tepat pada proyek EPC pembangunan 

pipa gas terkait dengan engineering work. Metode yang digunakan dalam 

menyelesaikan persoalan ini ialah dengan : project scope management, work 

breakdown structure, project schedulling, big picture mapping, identifikasi aliran 

material dan informasi, identifikasi waste, penetuan critical waste, analisa waste 

menggunakan pareto diagram dan fishbone diagram, dan management resiko 

proyek. 

2. Penelitian dalam tesis yang ditulis oleh Vivy Brilliani Putri tahun 2018 berjudul 

“Penerapan Lean Thinking Untuk Mereduksi Waste pada proses Produksi Gula 

di PT PG Rajawali I Unit PG Krebet Baru”. Tujuan Penelitian ini adalah: (1) 

mengidentifikasinaktivitas-aktivitas produksi yang menimbulkan waste dan 
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aktivitas non-value added di PT. PG. Rajawali 1 Unit PG. Krebet Baru, (2) 

Menganalisa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya waste dan aktivitas non-

value added., (3) Memberikan usulan perbaikan untuk meningkatkan 

produktivitas dengan meminimalkan waste. Metode yang digunakan dalam 

penyelesaian kasus yang dipakai di dalam penelitian ini ialah value stream 

mapping (VSM) waste assesment questionnair (WAQ), waste relationship 

matrix (WRM), value stream analysis tools (VALSAT), root cause analysis 

(RCA), dan failure mode and effect analysis (FMEA) 

3. Penelitian dalam Prosiding Seminar Nasional Manajemen Teknologi yang ditulis 

oleh Alfa Yohan Wailan Elean dan Moses Laksono Singgih tahun 2015 yang 

berjudul : “ Perbaikan Proses Produksi dengan Pendekatan Lean Manufacturing 

di Pabrik Gula Aren Masarang Tomohon”. Tujuan penelitian  ini adalah 

mengidentifikasi dan mereduksi waste yang terjadi pada proses produksi gula 

aren. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah value stream mapping 

(VSM), Rank Sum, value stream analysis tools (VALSAT), Process activity 

mapping (PAM) dan Root cause analysis (RCA) 

4. Penelitian dalam Prosiding Seminar Nasional Manajemen Teknologi yang ditulis 

oleh Zaenal Fanani dan Moses Laksono Singgih tahun 2011 yang berjudul : 

”Implementasi Lean Manufacturing untuk Peningkatan Produktivitas (Studi 

Kasus pada PT. Ekamas Fortuna Malang)”. Tujuan penelitian ini adalah (1) 

Melakukan analisa apakah proses produksi kertas selama ini sudah efisien 

ataukah masih ada kemungkinan dilakukan perbaikan agar proses lebih efisien 

dengan mengurangi biaya dan waste. (2) Mengidentifikasi aktivitas-aktivitas apa 

saja dari proses produksi yang merupakan aktivitas yang tidak menambah nilai 

produk (waste) dan mengeliminasi dari proses. (3) Menyusun usulan perbaikan 

sistem produksi kertas dan mengevaluasi kualitas produk yang dihasilkan, 

sehingga produktivitas perusahaan bisa tercapai. Adapun metode yang digunakan 

ialah : Big Picture Mapping, value stream analysis tools (VALSAT), Process 

activity mapping (PAM), dan Root cause analysis (RCA) 
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Perbedaan dan persamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini 

dapat dilihat pada Tabel 2.5 dibawah ini. 

 

Tabel 2. 5 Posisi Penelitian 

NO Peneliti, Tahun Judul Metode Penerapan Pada 
1 L. Sudha dan 

Dr. L. Hansa 
Lysander 
Manohar, 2018 

Integrated Approach 
of Kano, Lean and 
Fmea in Feed 
Products 

Kano, Lean, 
dan FMEA 

Perusahaan 
Pakan Hewan 

2 Taufik 
Widayat, 2019 

Aplikasi Lean 
Production / 
Construction untuk 
mengurangi waste 
pada konstruksi pipa 
gas  

Lean 
construction, 
pareto diagram 
dan fishbone 
diagram, dan 
management 
resiko proyek 

Proyek 
Pembangaunan 
Pipa Gas 

3 Vivy Brillinani 
Putri, 2018 

Penerapan Lean 
Thinking untuk 
Mereduksi Waste 
pada proses Produksi 
Gula di PT PG 
Rajawali I Unit PG 
Krebet Baru 

Lean 
Production, 
RCA, dan 
FMEA 

Proses Produksi 
Gula Tebu / 
Kristal Pasir. 

4 Alfa Yohan 
Wailan Elean, 
2015 

Perbaikan Proses 
Produksi dengan 
Pendekatan Lean 
Manufacturing di 
Pabrik Gula Aren 
Masarang Tomohon 

Lean 
Production dan 
RCA 

Proses Produksi 
Gula Aren. 

5 Zaenal Fanani, 
2011 

Implementasi Lean 
Manufacturing untuk 
Peningkatan 
Produktivitas (Studi 
Kasus pada PT. 
Ekamas Fortuna 
Malang) 

Lean 
Production dan 
RCA 

Proses Produksi 
Kertas 
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Tabel 2.5 Posisi Penelitian lanjutan 

NO Peneliti, Tahun Judul Metode Penerapan Pada 
6 Wahyu Isa 

Arifin 
2019 

Analisa Energy Waste 
pada Industri 
Pembangkit Listrik 
Tenaga Uap dengan 
Metode Energy Vaue 
Stream Mapping 
(EVSM).  

Lean 
Manufacturing, 
EVSM, RCA : 
fish bond 
diagram & 
fault tree 
analysis 

Proses Utilitas 
Pembangkit 
Listrik Tenaga 
Uap 

7 Surya 
Andiyanto , 
Agung 
Sutrisno, dan 
Charles 
Punuhsingon, 
2017 

Penerapan Metode 
FMEA (Failure Mode 
and Effect Analysis) 
untuk Kuantifikasi 
dan Pencegahan 
Resiko Akibat 
Terjadinya Lean 
Waste 

FMEA dan 
Lean 

Restoran cepat 
saji 

8 Agung 
Sutrisno, Indra 
Gunawan, Iwan 
Vanany, 
Mohammd 
Asjad, dan 
Wahyu 
Caesarendra, 
2018 

An Improved 
Modified FMEA 
Model for 
Prioritization of Lean 
Waste Risk 

Lean, FMEA, 
dan Taguchi 

  

9 Rosyid Ridlo, 
2020 

Mereduksi 
pemborosan pada 
Proses Produksi 
Listrik dengan 
Aplikasi Lean 
Production di Unit 
Utilitas Batu Bara PT 
Petrokimia Gresik 

Lean 
Production, 
RCA : 5 whys 
tool, dan 
FMEA 

Proses Utilitas 
Pembangkit 
Listrik Tenaga 
Uap 

Sumber: hasil penyusunan 
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BAB 3 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Metodologi penelitian adalah proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan 

data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Pada bab ini akan dijelaskan 

langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mereduksi waste pada proses produksi 

listrik di Unit Utilitas Batu Bara (UBB) PT Petrokimia Gresik. Penelitian ini 

dilakukan melalui 4 tahapan yang sistematis, yaitu : 

1. Identifikasi masalah 

2. Pengumpulan dan Pengolahan data 

3. Tahap analisa hasil dan pembahasan 

4. Tahap kesimpulan dan saran 

Adapun diagram alir / flow chart penelitian ini sebagaimana ditunjukkan 

pada Gambar 3.1 dibawah ini. 

 

3.1 Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah merupakan tahap awal dan dalam sebuah proses 

penelitian. Dalam identifikasi masalah dilakukan dua kegiatan yaitu observasi 

lapangan dan studi pustaka. Dari observasi lapangan didapatkan kondisi dan 

permasalahan yang ada. Teknik yang dilakukan dalam observasi lapangan ialah 

wawancara dan pengumpulan data terkait proses. Objek yand digunakan dalam 

penelitian ialah Unit Utilitas Batu Bara (UBB) PT Petrokimia Gresik. Kondisi dan 

permasalahan di Unit Utilitas Batu Bara (UBB) PT Petrokimia Gresik berusahan 

digali dan dapatkan. Bersamaan dengan observasi lapangan, dilakukan studi pustaka 

terkait dengan permasalahan yang terjadi tersebut. Studi pustaka juga dilakukan 

dengan membaca penelitian terdahulu apakah permasalahan yang ditemukan 

diperusahaan sudah ada yang meneliti atau permasalah serupa telah diteliti dengan 

metode tertentu. Selanjutnya akan ditetapkan perumusan masalah,  tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan.  
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Gambar 3. 1 Flowchart Penelitian 

 

 

Mulai 

Studi Pustaka Observasi Lapangan 

Pengumpulan Data 

Pembuatan Current State VSM 

Pengidentifikasian waste 

Analisa akar penyebab masalah waste 
dengan 5 whys tool 

Penyusunan FMEA  

Penarikan kesimpulan dan saran 

Selesai 

TAHAP 
IDENTIFIKASI 

TAHAP 
PENGUMPULAN DAN 
PENGOLAHAN DATA 

TAHAP 
ANALISA HASIL DAN 

PEMBAHASAN 

TAHAP 
KESIMPULAN DAN 

SARAN 

Alternatif atau rekomendasi perbaikan 

Pembuatan VSM Future State Map 
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3.2 Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini ditujukan untuk mendapatkan dua 

macam data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang 

diperoleh peneliti secara langsung, sementara data sekunder adalah data yang 

diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Data primer didapatkan dengan 

pengamatan langsung, wawancara dan kuesioner studi. Nara sumber dalam 

wawancara dan kuesioner pada penelitian ini ialah: kepala seksi group A, group B, 

group C, dan group D unit produksi di bagian UBB, kepala bagian dan wakil kepala 

bagian UBB, kepala seksi mekanik UBB, kepala seksi listrik UBB, dan kepala seksi 

instrumentasi UBB PT Petrokimia Gresik. Sedangan data sekunder didapatkan dari 

data dokumentasi / history proses produksi dan data teknis terkait proses dan 

peralatan pada final dokumen.  

Hasil yang diharapkan dari pengumpulan data primer dan sekunder adalah 

sebagai berikut : 

1. Aliran material, informasi, dan waktu selama proses operasi pruduksi listrik di 

UBB sampai menjadi produk jadi yang siap dikirim ke customer. 

2. Identifikasi informasi waste  yang termasuk dalam tujuh waste di setiap spot 

dalam proses produksi listrik di UBB. 

Setelah seluruh data terkumpul, dilakukan tahapan pengolahan data melalui 
beberapa tahapan berikuti ini : 

1. Pembuatan value stream mapping 

Setelah mendapatkan data aliran material, informasi, dan waktu selama 

proses produksi kemudian disusunlah value stream mapping. Ada lima fase / tahapan 

dalam membuat value stream mapping, yaitu : 

1. Record customer requirement atau mencatat kebutuhan pelanggan 

2. Add information flow atau menambahkan aliran informasi 

3. Add physical flow atau menambahkan aliran fisik 

4. Linking physical and information flows atau menghubungkan arus fisik dan 

informasi 
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5. Complete big picture map atau membuat peta yang lengkap 

Simbol-simbol big picture mapping yang biasa dipakai sebagaimana 

ditampilkan pada gambar 2.2 pada bab studi pustaka yang telah lalu. 

 

2. Pengidentifikasian waste 

Identifikasi dan pengukuran waste digunakan untuk mengetahui sebab akibat 

antar waste. Proses identifikasi ini menggunakan waste assesment matrix, dimana tiap 

jenis waste yang teridentifikasi dan terukur mempunyai hubungan keterkaitan sebab 

dan akibat antara jenis waste lainnya. Pengumpulan data waste dilakukan dengan 

wawancara langsung dengan kepala seksi UBB group A, B, C, dan D, kepala bagian 

dan wakil kepala bagian UBB, kepala seksi mekanik UBB, kepala seksi listrik UBB, 

kepala seksi intrumentasi UBB, manager produksi pabrik IIIB, dan manager 

pemeliharaan III. Cara lain dalam pengidentifikasian waste ialah dengan pengamatan 

langsung ke lini produksi listrik UBB serta mambandingkan kondisi produksi aktual 

dengan desain atau spesifikasi teknik yang diinginkan pada setiap peralatan dan 

tahapan produksi. Tahap identifikasi dari waste assessment adalah pengukuran 

terhadap jenis waste yang terdapat pada value stream sistem produksi. Proses 

identifikasi ini disesuaikan dengan jenis-jenis waste. 

Waste yang akan diidentifikasi dalam penelitian ini adalah tujuh macam 

waste sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Taiichi Ohno, yaitu : overproduction, 

defects, unnecessary inventory, inappropriate processingexcessive transportation, 

waiting, dan unnecessary motion. 

 

3.3 Tahap analisa hasil dan pembahasan 

Berdasarkan hasil pengolahan data diatas, kemudian dilakukan analisa hasil 

dan pembahasan. Dalam analisa hasil dan pembahasan ini langkah pertama ialah 

melakukan analisa terhadap waste yang teridentifikasi menggunakan pareto untuk 

mengetahui faktor-faktor dominan dari penyebab pemborosan. Dengan menggunakan 

prinsip pareto 80/20, artinya 80% dari kumulatif waste disebabkan oleh 20% 
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penyebab waste yanakan dilakukan anlisa lebih lanjut sebagai prioritas perbaikan.  

Setelah waste utama ditentukan dengan pareto selanjutnya dilakukan analisa akar 

penyebab terjadinya waste pada proses produksi listrik di Unit Utilitas Batu Bara 

(UBB) PT Petrokimia Gresik. Sehingga, dapat diketahui sumber-sumber penyebab 

dari seluruh waste yang terjadi.  

Root cause analysis dilakukan berdasarkan hasil identifikasi waste yang 

paling berpengaruh yang telah diperoleh pada tahap analisa menggunakan pareto. 

Tools yang akan digunakan dalam analisa akar penyebab masalah ini ialah 5 why’s 

tool, yaitu menyusun tabel pertanyaan 5 mengapa pada tiap waste. Jawaban dari 

pertanyaan tersebut didapatkan dengan cara pengamatan langsung, wawancara, dan 

perbandingan kondisi lapangan dengan kondisi ideal/desain. Diharapkan jawaban 

pada pertanyaan mengapa yang ke-lima ialah akar penyebab terakhir yang apabila 

diselesaikan maka akan hilang permasalahan atau waste yang ada. 

Pada langkah 5 why’s tersebut setiap waste diuraikan atau dibagi lagi 

menjadi sub-waste yang lebih detail. Kemudian setiap sub-waste tersebut dianalisa 

menggunakan pertanyaan mengapa hingga 5 kali mengapa. 

Setelah analisa faktor penyebab waste dengan menggunakan akar penyebab 

masalah berhasil ditelusuri, langkah selanjutnya ialah membuat failure mode and 

effect analysis guna mengetahui prioritas perbaikan yang dapat dilakukan dengan 

melihat pada risk priority number. Dalam membuat risk priority number, yang harus 

dilakuakn adalah menentukan kriteria Severity, Occurance, dan Detection. Rating 

penilaian dilakukan dengan cara brainstorming ke perusahaan sesui dengan masing-

masing kriteria. 

Severity atau tingkat pengaruh buruk terhadap waste yang terjadi dilakukan 

dengan memberikan rating dari skala 1 sampai 10 sesuai dengan tingkatan 

pengaruhnya mulai dari 1 = tidak ada pengaruh, 2 = sangat minor, 3 = minor, 4 = 

sangat rendah, 5 = rendah, 6 = sedang, 7 = tinggi, 8 = sangat tinggi, 9 = berbahaya, 

dan 10 = sangat berbahaya. Adapun deskripsi dari masing-masing rating disesuaikan 

dengan jenis waste yang akan dibahas. 
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Occurance atau peluang muculnya kegagalan selaam berlangsungnya proses 

produksi juga dilakukan dengan memberikan penilaian rating dari skala 1 sampai 10. 

Nilai occurance didasarkan pada nilai probabilitas atau frekuensi kemungkinan 

terjadi kesalahan. Rating 1 sampai 10 meliputi : 1 = tidak pernah, 2-3 = jarang, 4-5 = 

kadang-kadang, 6-7 = cukup sering, 8-9 = sering, 10 = sangat sering. 

Detection atau pengukuran terhadap kemampuan mengendalikan kegagalan 

yang akan terjadi juga dilakukan dengan memeberikan rating dari skala 1 sampai 10. 

Pendefinisian nilai detection mlibatkan pihak manajemen, sehingga dapat 

diasumsikan nilai yang diberikan tidak bias. Rating 1 sampai 10 tersebut meliputi : 1 

= pasti, 2 = sangat mudah, 3 = mudah, 4 = cukup mudah, 5 = sedang, 6 = cukup sulit, 

7 = sulit, 8 = sangat sulit, 9 = ekstrim, dan 10 = hampir tidak mungkin. 

Selanjutnya disusun tabel yang berisi Potential failure mode, potential effect, 

potential causes, control, risk priority number (RPN) dan action taken. Baris pada 

tabel dengan nilai RPN lebih dari 1oo dikategorikan tinggi dan dilakukan analisa 

lebih lanjut dengan cara menyusun recommended action dan action taken sehingga 

diharapkan nilai RPN baruyang didapatkan menjadi lebih kecil. 

Berdasarkan recommended action dan action taken tersebut kemudian 

dikembangakan alternatif perbaikan dan upaya tindakan yang akan dilakukan. 

Alternatif perbaikan yang diajukan dapat lebih dari 1, mungkin empat atau lima 

alternatif. Kangkah selanjutnya ialah memilih alternatif perbaikan yang terbaik. 

Langkah ini dilakukan dengan cara meminta pertimbangan dari para responden yaitu 

kepala seksi group A, B, C, dan D unit produksi UBB, kepala dan wakil kepala 

bagina UBB, kepala seksi mekanik UBB, kepala seksi listrik UBB, kepala seksi 

Instrumen UBB, manager produksi IIIB, dan maanger produksi III. 
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3.4 Tahap Kesimpulan dan Saran 

Tahapan terakhir dalam penelitian ini ialah kesimpulan dan saran. 

Kesimpulan dan saran diberikan terhadap hasil analisa dan interpretasi yang telah 

dirumuskan sebelumnya. Pada kesimpulan ini dijawan semua yang ada dalam tujuan 

penelitian, yaitu (1) identifikasi aktivitas-aktivitas yang menimbulkan waste di Unit 

Utilitas Batu Bara PT Petrokimia Gresik. (2) analisa faktor-faktor yang 

menyebabkan terjadinya waste di Unit Utilitas Batu Bara PT Petrokimia Gresik. (3) 

usulan perbaikan untuk meningkatkan produktivitas dengan meminimalkan waste. 

Adapun saran adalah tahapan akhir yang memberikan usulan mengenai perbaikan 

dari penelitian yang serupa mengenai mereduksi waste di masa mendatang, agar 

diperoleh hasil penelitian yang lebih sempurna. 
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BAB 4 

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

 

Sumber data pada penelitian ini ialah data primer dan data sekunder. Data 

primer dalam penelitina ini ialah data ampere motor conveyor yang diambil lansung 

dari panel listrik sub station motor conveyor Unit Utilitas Batu Bara. Data sekunder 

dalam penelitina ini diperoleh dari laporan harian operator Unit Utilitas Batu Bara 

tahun 2018 dan 2019, laporan analisa laboratorium Pabrik 3B tahun 2018 dan 2019, 

final dokumen peralatan, P&ID, dan dokumen rujukan lainnya. Sumber data secara 

detail dapat dilihat pada lampiran penelitian ini. 

4.1 Pengumpulan Data 

4.1.1  Gambaran Umum Objek Penelitian 

Objek penelitian ialah Unit Utilitas Batu Bara yang merupakan salah satu 

bagian yang berada di PT Petrokimia Gresik. Dalam struktur organisasi, Unit utilitas 

Batu Bara berada di bawah Direktorat Produksi, Kompartemen Pabrik 3, Departemen 

Pabrik 3B. Adapun struktur organisasi PT Petrokimia Gresik secara keseluruhan 

dapat dilihat pada Gambar 4.1, dan Struktur organisasi Departemen Pabrik 3B dapat 

dilihat pada Gambar 4.2 di bawah ini.  

Unit Utilitas Batu Bara mulai dibangun pada tanggal 5 Oktober 2008 hingga 

1 Oktober 2010 dan diresmikan pada bulan November 2010. Unit Utilitas Batu Bara 

terdiri dari steam boiler berkapasitar 2x150 ton per jam, dengan pembangkit listrik 

berkapasitas 25 mega watt. Unit Utilitas Batu Bara memiliki fasilitas pendukung 

dermaga untuk unloading batu bara kapasitas 10.000 ton, fixed grab coal unloader 

kapasitas 300 ton per jam (dermaga dan fix grab unloading dikelola oleh Departemen 

Pengelolaan Pelabuhan), ash handling system dan ash disposal, serta conveyor 

system. 

 

 



Gambar 4. 1    Struktur Organisasi PT Petrokimia Gresik  (PT Petrokimia Gresik, 2018) 

 

 



 

Gambar 4. 2  Struktur Organisasi Pabrik 3B. (PT Petrokimia Gresik, 2018) 

 

4.1.2  Kebutuhan Pelanggan 

Produk yang dihasilkan oleh Unit Utilitas Batu Bara  ialah listrik dan steam 

yang dikonsumsi oleh pelanggan internal yaitu unit produksi di PT Petrokimia 

Gresik. Listrik yang dihasilkan ialah listrik dengan tegangan 6 kV yang dihasilkan 

dari generator dengan kapasitas maksimum 25 MW. Adapun spesifikasi produk 

steam yang dihasilkan, berdasarkan Rencana Mutu Unit Utilitas Batu Bara IIB 

sebagaimana dapat dilihat pada lampiran 1, ialah sebagai berikut : 

1. Nilai pH 8.0-9.0,  

2. Nilai conductivity : ≤ 5 µS/cm, 

3. SiO2 : ≤ 0.02 ppm 
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4.1.3  Aliran Informasi 

Dalam rangka memenuhi permintaan produk steam dan energi listrik, aliran 

informasi pada proses produksi di Unit Utilitas Batu Bara ialah sebagai berikut: 

1. Permintaan dari customer berupa steam dan energi listrik. Permintaan produk 

steam dari pabrik 1 dan pabrik 3, sedangkan permintaan produk energi listrik dari 

jaringan listrik Petrokimia Gresik 

2. Permintaan steam dan energi listrik direspon oleh unit pembangkit dengan 

melakukan perencanaan operasional dengan melakukan pengaturan kondisi 

suplai bahan akar, pengaturan pola operasi, serta monitoring proses untuk 

memastikan kesesuaian proses produksi dengan standard acuan. 

 

4.1.4  Aliran Material 

Aliran material pada  proses produksi listrik dan steam  dimulai dari 

kedatangan batu bara sampai dengan  produk steam dan listrik yang siap dikirimkan 

ke konsumen. Proses produksi listrik dan steam pada Unit Utilitas Batu Bara dapat 

dilihat pada Gambar 4.3 dibawah ini. 

 

  

Gambar 4. 3 Proses Produksi Listrik dan Steam di UBB. (Consortium, 2008) 
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Adapun aliran material secara detail pada proses produksi steam dan listrik 

di Unit Utilitas Batu Bara adalah sebagai berikut : 

1. Batu bara dibawa dari Pulau Kalimantan dan Sumatra dibawa menggunakan 

barge / kapal tongkang dan ditarik oleh tugboat ke PT Petrokimia Gresik, sampai 

di Pelabuhan PT Petrokimia Gresik dilakukan pembongkaran dengan  Fix Grab 

Unloader (20 FGU-07.01). Fix Grab Unloader ini memiliki kapasitas 320 t/h – 

400 t/h dengan kapasitas  bucket  6 m3 (0,8-0,95 t/m3) . Fix Grab Unloader 

memiliki jangkauan boom terjauh (boom down)  maksimum 25 meter dan 

jangkauan boom terdekat (boom up) 7,5 meter yang diukur dari jarak center base 

frame dengan center shaft pulley atas pada boom. Fix Grab Unloader dirancang 

mampu berputar bebas 360o. 

2. Batu bara dari Fix Grab Unloader diloading ke belt conveyor (20 M-07.01) 

melalui hopper  (20 G-07.01). Pada hopper dipasang Grate dan slide gate untuk 

mengatur flow batu bara yang akan masuk ke conveyor. Pada conveyor dipasang 

magnetic separator (20 SM-07.01) yang berfungsi mengambil logam-logam yang 

terikut dalam batu bara. Pada conveyor juga dipasang timbangan Belt Weighers 

(20BW-07.01) sebagai alat ukur berapa banyak batu bara yang telah 

dipindahkan. 

3. Selanjutnya batu bara akan dibawa oleh conveyor 20 M 07-02 menuju coal 

storage yang memiliki luas area 4.752 m2 dengan kapasitas 40.000 ton atau ke 

coal bunker (20 G-08.14 A/B/C/D/E/F) dengan kapasitas masing-masing coal 

bungker 200 m3, isi total 1.200-1.800 ton.  

4. Pada conveyor 20 M-07.02 dipasang pembagi batu bara, apakah masuk storage 

atau ke bunker, dengan mematikan belt feeder (20BF-07.02), maka batu bara 

akan menumpuk di chute dan akhirnya over flow selanjutnya masuk ke storage, 

kalau ingin memasukkan ke bunker 20 G-08.14 A/B/CD/E/F maka belt feeder 

dijalankan, batu bara akan dilanjutkan ke tower 20T-07.02 disini dipasang 

Diverter Gate (20 SR-07.02) yang membagi dua arah poisi batu bara menuju arah 

belt conveyor 20 M07-04A atau 20 M07-04B. 
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5. Pada outlet conveyor di tower 20T-07.04 dipasang magnetic separator (20 SM-

07.04 A/B) yang berguna menangkap potongan/serpihan besi yang terikut batu 

bara. 

6. Selanjutnya batu bara masuk ke conveyor 20M-07.05 A/B, pada conveyor ini 

dipasang metal detector 20DM-07.05 A/B yang berfungsi untuk mematikan 

conveyor bila masih ada metal yang terikut ke dalam bunker batu bara. 

7. Selanjutnya batu bara di masukkan ke vibrating screen (20VS-07.06 A/B) yang 

masih kasar/over size > 30 mm dihancurkan di Double Roll Crusher (20Q-07.06 

A/B). batu bara yang telah melalui proses screen dan crusher tersebut dilanjutkan 

oleh conveyor 20M-07.06 A/B, disini batu bara diambil untuk sampling uji 

kualitas batu bara di coal sampling (20 CS 07-06 A/B) 

8. Batu bara siap masuk ke bunker melalui conveyor (20M-07.07 A/B), pada 

conveyor 20M07.07A/B dipasang pembagi arah ke bunker mana batu bara akan 

dimasukkan, ada 5 buah pembagi arah Plows Belt (20PD-07.07-1A/B s/d PD-

07.07-5A/B) tergantung bunker mana yang akan kita isi. 

9. Batu bara dari coal bunker kemudian diteruskan ke coal feeder (20M-08.15). 

Coal feeder berfungsi untuk feeding batu bara ke coal mill dan juga untuk 

menimbang berapa banyak batu bara yang masuk ke furnace, pengaturan 

dilakukan dengan  mengatur pembukaan dumper inlet coal feeder. 

10. Batu bara dari coal feeder kemudian masuk ke coal mill (20L08.12 

A,B,C,D,E,&F). Coal  mill adalah suatu mesin untuk merobah batu bara dari 

mesh 30 mm menjadi mesh 90 lolos 70%. Tujuan dari penghalusan batu bara 

adalah untuk mempermudah proses pembakaran di furnace karena dalam kondisi 

lembut mudah ditiupkan ke dalam furnace dan membuat pembakaran lebih 

sempurna. 

11. Batu bara yang telah dihaluskan pada coal mill selanjutnya masuk ke furnace 

melalui dorongan udara dari Premary Air Fan (20K-08.17) untuk dilakukan 

pembakaran. 
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12. Batu bara di dalam furnace dibakar sehingga menghasilkan panas yang 

digunakan  untuk memanaskan air sehingga menjadi superheated steam yang 

terangkai dalam boiler. 

13. Batu bara yang tidak terbakar dengan sempurna akan turun menjadi slag dan 

masuk ke slag conveyor (20M-04.02) 

14. Batu bara yang terbakar akan menjadi gas panas dan dialirkan oleh tarikan dari 

ID Fan (20K-08.02 A/B) melalui 1st HT Superheater (20E-02.06), 2nd HT 

Superheater (20E-02.08), LT Superheater (20E-02.04), Upper Economizer (20 E-

02.03), Lower Economizer (20E-02.02), dan air preheater. 

15. Gas panas tersebut membawa debu-debu yang berasal dari batubara, sehingga 

dilewatkan ke kisi-kisi dari electrostatic precipitator (ESP) (20EP-08.03) untuk 

dilakukan penangkapan debu, diharapkan  jumlah limbah debu yang keluar dari 

cerobong hanya sekitar 0,16%. 

16. Gas yang telah bersih kemudian dikeluarkan melalui chimney (20CH-08.04) 

 

4.1.5 Big Picture Mapping 

Big Picture Mapping  merupakan tool yang digunakan untuk 

menggambarkan sistem secara keseluruhan dan value stream yang ada didalamnya. 

Tool ini juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi dimana terdapat pemborosan, 

serta mengetahui karakteristik antara aliran informasi dan aliran material. Big Picture 

Mapping proses bisnis dalam produksi listrik di Unit Utilitas Batu Bara PT 

Petrokimia Gresik dapat dilihat pada Gambar 4.4 di bawah ini 
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Gambar 4. 4 Big Picture Mapping  Proses Bisnis Unit Utilitas Batu Bara 

 

Berdasarkan Big Picture Mapping  di atas,  permintaan produk listrik harian 

dari jaringan listrik PT Petrokimia Gresik direspon oleh Unit Utilitas Batu Bara 

diantaranya dengan cara melakukan pengaturan stock batu bara dan mongontrol 

proses produksi sehingga produk yang dihasilkan sesuai dengan permintaan baik 

secara kuantitas maupun kualitas. 

 

4.1.6  Data Proses Pembongkaran (Coal Unloading) 

Proses pembongkaran batu bara dari kapal tongkang hingga menuju coal 

storage dilakukan oleh Departemen Pelabuhan PT Petrokimia Gresik. Pada tahun 

2018 dan 2019 terdapat 74 kapal tongkang batu bara yang bersandar dan dilakulan 

pembongkaran di pelabuhan batu bara PT Petrokimia Gresik dengan total batu bara 

yang dibongkar sejumlah 472.574,442 ton. Data kapal batu bara pada tahun 2018 dan 

2019 dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini. 
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Tabel 4. 1 Data Kapal batu bara tahun 2018 dan 2019 

NO. 
BERTHING 

(FIRST 
LINE) 

BARGE ORIGIN 
CUM. 

TONNAGE 
NO. 

BERTHING 
(FIRST 
LINE) 

BARGE ORIGIN 
CUM. 

TONNAGE

1 1/25/2018  Finacia 33 Kalteng 4,587.625  41 1/4/2019 ITS Ruby Sumsel 7,321.362  

2 1/28/2018  TGH 2515 Kalteng 5,218.193  42 1/11/2019 Tanjung medang III Samarinda 7,666.682  

3 2/13/2018  Robby 205 Kaltim 5,327.130  43 2/2/2019 Asian Trans 301 Kalsel 7,432.759  

4 2/22/2018 PB 2507 Kaltim 5,207.571  44 2/9/2019 Majestic 3003 Kaltim 7,662.268  

5 2/26/2018 TGH 2501 Kaltim 5,272.773  45 2/17/2019 Elfa 3001 Samarinda 7,590.754  

6 3/15/2018 TGH 2515 Kalteng 5,238.717  46 2/27/2019 Bina Marine 20 
Barito 
Utara 4,550.097  

7 3/29/2018 TGH 2501 Kalteng 5,315.457  47 4/4/2019 Satria Laut 3098 Barito 7,278.425  

8 3/31/2018 Support 12 Kalteng 5,235.872  48 4/11/2019 Buana Nusantara 6 
Barito 
Utara 4,637.602  

9 4/9/2018 TGH 2516  Kalteng 5,286.020  49 4/14/2019 Elfa 3001 Kaltim 7,591.905  

10 4/13/2018 PBM 818 Kaltim 7,625.827  50 4/19/2019 Sea Dragon 3028 Kalsel 7,320.462  

11 4/28/2018 TGH 2507 Kalteng 5,287.687  51 5/5/2019 Charles 207 Kalsel 7,325.454  

12 5/1/2018 TGH 2521 Kalteng 5,278.968  52 5/1/2019 RMN 326 Kaltim 7,605.439  

13 5/13/2018 Bina Marine 76 Kalteng 4,552.230  53 5/9/2019 Electra 11 Samarinda 7,637.844  

14 5/16/2018 TGH 2502 Kalteng 5,286.991  54 8/29/2019 TGH 2521 Kaltim 5,201.728  

15 5/19/2018 Pasific Star 7802 Bengkului 7,853.943  55 9/1/2019 Parta Jaya 2701 Kaltim 5,120.901  

16 5/26/2018 TGH 2503  Kalteng 5,239.560  56 9/4/2019 Terang 03 Kaltim 7,761.387  

17 6/12/2018 
Marine Power 
3038 Bengkulu 7,853.399  57 9/21/2019 Ark 06 Sumsel 6,838.763  

18 6/23/2018 Pasific Star 802 Bengkulu 7,823.616  58 9/26/2019 TGH 2521 Kaltim 5,011.402  

19 7/7/2018 BPL 2  Sumsel 7,590.228  59 9/30/2019 Tanjung medang V Kaltim 7,514.241  

20 7/12/2018 Marine 66 Bengkulu 7,845.497  60 10/5/2019 Tanjung medang VII Kaltim 7,480.649  

21 7/17/2018 Prima Sakti 02 Sumsel 7,352.080  61 10/10/2019 Samudera Mandiri 8 Kaltim 5,115.261  

22 7/21/2018 TGH 2508 Kalteng 5,300.838  62 10/13/2019 TGH 2518 Kaltim 5,192.281  

23 7/26/2018 PB 2506 Barito 5,230.556  63 10/21/2019 TGH 2521 Kaltim 5,260.014  

24 8/6/2018 Raja Ampat 3002 Sumsel 7,518.103  64 10/26/2019 Benawi III Sumsel 6,864.180  

25 9/14/2018 Flores I Sumsel 7,366.212  65 11/1/2019 Titan 14 Sumsel 6,758.996  

26 9/23/2018 Raja Ampat 3002 Sumsel 7,466.202  66 11/5/2019 PB 2507 Kaltim 5,361.386  

27 10/17/2018 Indotrans Ruby Sumsel 7,309.372  67 11/14/2019 Ehal 2018 07  Kalsel 7,424.535  

28 10/23/2018 Asia Trans 301 Kalsel 7,377.733  68 11/20/2019 TGH 2521 Kaltim 5,317.115  

29 10/26/2018 Bina Marine 20 Barito 4,639.680  69 11/25/2019 Soekawati 707 Kaltim 7,344.843  

30 10/28/2018 PB 3102 Sumsel 8,623.635  70 11/30/2019 Pulau Tiga 3007 Kalsel 7,489.805  

31 11/1/2018 TGH 2502 Barito Utara 5,274.654  71 12/5/2019 Majestic 3005 Kaltim 7,607.176  

32 11/4/2018 Soekawati 2708 Barito Utara 4,999.831  72 12/12/2019 Samudera Mandiri 8 Kaltim 5,237.125  

33 
11/7/2018 

Bunga Pertiwi 
2775 Barito Utara 4,616.861  73 12/17/2019 Soekawati 312 Kalteng 5,590.322  

34 11/9/2018  Sriwijaya 02 Sumsel 7,248.583  74 12/25/2019 PST 711 Kaltim 7,614.615  

35 11/16/2018 CBS 88 Sumsel 7,455.497       

36 11/30/2018 Soekawati 2708 Barito Utara 5,005.469       

37 11/22/2018 HH 3003 Sumsel 7,458.269       

38 12/10/2018 Ellie Sumsel 6,088.220       

39 12/22/2018 PB 2507 Barito Utara 5,243.734       

40 12/25/2018 Soekawati 315 Barito Utara 7,343.831       
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Batu bara  tersebut dibongkar dengan Fix Grab Unloading untuk dimasukkan 

ke dalam hopper kemudian batu bara dibawa oleh belt conveyor 20 M-07.01 menuju 

belt conveyor 20 M-07.02 dan masuk ke coal storage. Adapun spesifikasi belt 

conveyor 20 M-07.01 dan belt conveyor 20 M-07.02 dapat dilihat pada tabel 4.2 

dibawah ini 

 

Tabel 4. 2 Spesifikasi conveyor jalur pembongkaran (unloading) 

Conveyor Motor 
Power (KW) 

Lebar Belt 
(mm) 

Speed 
(m/detik) 

Kapasitas 
(ton/jam) 

Panjang belt 
(m) 

20M-07.01 132 1200 1.3 600 284.903 
20M-07.02 45 1200 1.6 600 284.903 
Sumber : (Zulkarnaini & Kasiari, 2010) 

 

4.1.7  Data  Coal Bunker Loading 

Batu bara yang telah sampai di coal storage selanjutnya diarahkan oleh alat 

berat (buldozer) menuju ke  hopper untuk mengarahkan batu bara masuk ke conveyor 

M-07.03 A dan B, menuju conveyor M-07.04 A dan B , lalu ke conveyor M-07.05A 

dan B, kemudian ke conveyor M-07.06A dan B , selanjutnya ke conveyor M-07.07A 

dan B dan dari conveyor ini batu bara dimasukkan ke coal bunker.  Jalur coal bunker 

loading diilustrasikan pada Gambar 4.5 berikut ini. 

 

 

 

Gambar 4. 5 Jalur coal bunker loading 

 

Berdasarkan data sekunder dari dokumen training operator boiler dan turbin 

KEBB, didapatkan data spesifikasi conveyor pada jalur loading coal bungker dapat 

dilihat pada Tabel 4.3 dibawah ini. 

 

 

Coal 
Storage 
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07A&B 

M-07. 
06A&B 
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Bunker 
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Tabel 4. 3 Tabel spesifikasi conveyor jalur coal bunker loading 

Conveyor Motor 
Power 
(KW) 

Lebar Belt 
(mm) 

Speed 
(m/detik) 

Kapasitas 
(ton/jam) 

Panjang 
belt (m) 

20M-07.03 
A/B 

37 650 1.25 200 149.892 

 20M-
07.04 A/B 

30 650 1.25 200 69.852 

20M-07.05 
A/B 

30 650 1.25 200 26.78 

20M-07.06 
A/B 

11 650 1.25 200 96.729 

20M-07.07 
A/B 

7.5 650 1.25 200 124.88 

Sumber : (Zulkarnaini & Kasiari, 2010) 

 

Berdasaran pengambilan data secara langsung dari panel listrik sub station 

(foto terlampir di lampiran 2), diperoleh data pengukuran arus motor (Ampere) pada 

setiap conveyor jalur coal bunker loading pada saat proses loading dapat dilihat pada 

Tabel 4.4 di bawah ini. 

 

Tabel 4. 4 Data arus motor coal bunker loading 

Sampel 
(n) 

Arus Motor (Ampere) pada Jalur Loading Coal Bunker 
03A 03B 04A 04B 05A 05B 06A 06B 07A 07B 

1 30 31 11 13 10 13 25 27 35 32 
2 31 32 11 14 10 14 25 27 28 31 
3 31 32 11 14 11 14 26 27 28 32 
4 30 32 11 14 10 14 25 27 32 32 
5 30 31 11 13 11 14 26 28 31 34 

Rata-
rata 

30.4 31.6 11 13.6 10.4 13.8 25.4 27.2 30.8 32.2 

Sumber : hasil pengukuran 
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Berdasarkan data tersebut dilakukan perhitungan power motor yang bekerja 

dan dibandingkan dengan data power motor pada saat performance test. Data power 

motor conveyor coal bunker loading ditampilkan pada tabel 4.5 berikut ini. 

 

Tabel 4. 5 Data power motor conveyor coal bunker loading 

Sampel (n) Power Motor (KW) 
03A 03B 04A 04B 05A 05B 06A 06B 07A 07B 

Pengukuran 11.5 12 4.2 5.2 4 5.2 9.7 10.3 11.7 12.3 
Performance 
test 

19.5 20.5 18 19.5 7.2 7.15 19.5 18 22.5 22 

Sumber : hasil perhitungan 

 

4.1.8  Data Coal Mill 

Batu bara dari coal bunker selanjutnya di masukkan ke coal mill yang 

berfungsi menghaluskan batu bara sebelum masuk ke furnace untuk pembakaran. 

Sebelum masuk ke dalam furnace, untuk memastikan kualitas pembakaran dilakukan 

pengujian terhadap batu bara yang telah keluar dari coal mill tersebut. Beberapa 

pengujian yang dilakukan ialah : total moisture max 38% (harian), inherent moisture 

max 25% (mingguan), ash content max 5% (mingguan), total sulfur max 0,35% 

(mingguan), HVG min 5200% (mingguan), mesh+50 max 1% (harian), dan mesh-200 

min 70% (harian). Berdasarkan data pengujian dari laboratorium Pabrik 3B selama 

tahun 2018 dan 2019 diperoleh data sebagaimana ditampilkan pada Tabel 4.6. 

Tampilan laporan harian analisa laboratorium Pabrik III terlampir pada Lampiran 4. 
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Tabel 4. 6 Hasil analisa batu bara out coal mill 

Operating Parameter 
2018 2019 

On-Spec Off-Spec On-Spec Off-Spec 

Mesh-200 (70%min) 1% 99% 1% 99% 

Mesh+50 (1%max) 99% 1% 100% 0% 

Total Moisture (38% 

max) 

99% 1% 100% 0% 

Inherent moisture (max 

25%) 

100% 0% 100% 0% 

Ash (Max 7%) 32% 68% 25% 75% 

Total Sulfur (Max 1%) 29% 71% 83% 17% 

HVG (Min 4900%) 86% 14% 100% 0% 

 

Berdasarkan laporan harian operator Unit Utilitas Batu Bara tahun 2019, 

diperoleh data Consumption rate atau rasio perbandingan total konsumsi bahan bakar 

batu bara (ton) terhadap total steam (ton) yang diproduksi oleh boiler pada tahun 

2019 sebesar 0.21 ton batu bara/ton steam. Sedangkan, desain consumption rate 

adalah 0.18 ton batu bara/ton steam. Data desain consumption rate terlampir pada 

lampiran 5. 

 

4.1.9  Data Boiler 

Di dalam boiler terjadi pembakaran batu bara, panas yang dihasilkan dari 

pembakaran digunakan untuk merubah boiler water menjadi superheated steam. Unit 

utilitas batu bara memiliki 2 unit boiler, yaitu boiler A dan boiler B. Data operasi 

pada boiler system antara lain : analisa boiler feed water, analisa boiler water, analisa 

produk steam, dan flue gas temperature. Adapun hasil analisa boiler feed water 

(BFW) tahun 2018 dan 2019 dapat dilihat pada Tabel 4.7 berikut ini. 
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Tabel 4. 7 Hasil analisa boiler feed water (BFW) tahun 2018 dan 2019 

Operating Parameter 
2018 2019 

On-Spec Off-Spec On-Spec Off-Spec 

pH (8.5-9.5) 59% 41% 71% 29% 

Conductivity (≤ 5µS/cm) 94% 6% 82% 18% 

TH (0) 100% 0% 100% 0% 

SiO2 (≤0.02ppm) 29% 71% 6% 94% 

NH4 (≤0.3ppm) 89% 11% 84% 16% 

CHZ (0.5-0.8ppm) 45% 55% 60% 40% 

 

Data hasil analisa boiler water tahun 2018 dan 2019 dapat dilihat pada 

Tabel 4.8 berikut ini. 

 

Tabel 4. 8 Hasil analisa boiler water tahun 2018 dan 2019 

Operating 

Paramater 

Boiler A Boiler B 

2018 2019 2018 2019 

On-

Spec 

Off-

Spec 

On-

Spec 

Off-

Spec 

On-

Spec 

Off-

Spec 

On-

Spec 

Off 

Spec 

pH (9-9.6) 65% 35% 8% 92% 57% 43% 5% 95% 

Conductivity 

(≤100ppm) 

100% 0% 91% 9% 97% 3% 88% 12% 

TH (0) 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 

SiO2 

(≤2ppm) 

96% 4% 60% 40% 89% 11% 87% 13% 

PO4 (2-

6ppm) 

69% 31% 66% 34% 89% 11% 79% 21% 

Fe 

(≤0.02ppm) 

57% 43% 71% 29% 56% 44% 79% 21% 
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Adapun hasil analisa produk steam tahun 2018 dan 2019 dapat dilihat pada 

Tabel 4.9 berikut ini. 

 

Tabel 4. 9 Hasil analisa produk steam tahun 2018 dan 2019 

Operating Parameter 
2018 2019 

On-Spec Off-Spec On-Spec Off-Spec 

pH (8-9) 71% 29% 54% 46% 

Conductivity (≤ 5µS/cm) 95% 5% 89% 11% 

TH (0) 100% 0% 100% 0% 

SiO2 (≤0.02ppm) 92% 8% 26% 74% 

 

Flue gas temperature atau suhu gas buang pada Boiler A dan Boiler B 

dapat dilihat pada Tabel 4.10 berikut ini. 

 

Tabel 4. 10 Data flue gas temperatur tahun 2018 dan 2019 

Flue Gas 

Temperature 

Boiler A Boiler B 

2018 2019 2018 2019 

On-

Spec 

Off-

Spec 

On-

Spec 

Off-

Spec 

On-

Spec 

Off-

Spec 

On-

Spec 

Off 

Spec 

Max 150oC 82% 18% 100% 0% 30% 70% 22% 78% 

 

Diperoleh pula data pengukuran efisiensi boiler A dan B yang telah 

dilakukan oleh Departemen Proses dan Pengelolaan Energi PT Petrokimia Gresik 

selama periode Januari – Mei 2019. Hasil pengukuran efisiensi boiler A dan B dapat 

dilihat pada Tabel 4.11 berikut ini. 
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Tabel 4. 11 Hasil pengukuran efisiensi boiler A dan B 

No. Boiler 

Loss 

Efisiensi 

Penghematan/ 

1% effisiens 

Rp/day 
Flue 

Gas 

Moist 

in 

Fuel 

H20 
Combust 

in refuse 
Radiation Unmeasured Total 

1. A 11.23 0.2 0.26 1.58 0.42 9.61 23.3 76.7 3,925,537 

2. B 12.62 0.3 0.41 0.02 0.53 9.21 23.09 76.91 3,234,167 

Sumber : (PT Petrokimia Gresik, 2019) 

 

4.1.10 Data Turbin 

Superheated steam yang dihasilkan oleh boiler sebagian digunakan untuk 

memutar turbin dan sebagian dikirim ke Pabrik sebagai penujang proses produksi. 

Untuk mengetahui potensi losses pada turbin, dilakukan pemantauan harian oleh 

operator turbin. Data pemantauan harian pada turbin ialah axial dispalcement, 

temperatur thrust bearing, pressure steam inlet turbin, dan temperatur stream inlet 

turbin. Data operasi turbin selama tahun 2018 dan 2019 ditampilkan dalam Tabel 

4.12 berikut ini. 

 

Tabel 4. 12 Data operasi turbin tahun 2018 dan 2019 

Operating Parameter 
2018 2019 

On-Spec Off-Spec On-Spec Off-Spec 

Axial Displacement 

(±0.8) 

100% 0% 100% 0% 

Thrust bearing 

temperatur (max 110oC) 

100% 0% 100% 0% 

Pressure steam inlet 

turbine (7.35-8.53 MPa) 

99,3% 0,7% 99,3% ,70% 

Steam inlet turbine 

temperature (490-530oC) 

98,6% 1,4% 100% 0% 
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4.1.11 Data Condenser 

Condenser berfungsi mengubah steam yang keluar dari turbin menjadi 

air/condensate. Data analisa terhadap kualitas condensate dilakukan setiap hari senin 

oleh laboratorium pabrik 3B, sebagaimana ditampilkan pada Tabel 4.13 dibawah ini. 

 

Tabel 4. 13 Data analisa condensate turbin 

Operating Parameter 
2018 2019 

On-Spec Off-Spec On-Spec Off-Spec 

pH (8-9) 64% 36% 48% 52% 

Conductivity (≤ 5 µS/cm) 79% 21% 69% 31% 

Si02 (≤ 0.02 ppm) 64% 36% 44% 56% 

TH (0 ppm) 79% 21% 85% 15% 

 

4.2 Pengolahan Data 

4.2.1 Waste pada coal bunker loading 

Berdasarkan power motor conveyor jalur coal bunker loading sebagaimana 

ditampilkan pada tabel 4.5 diatas, didapatkan data bahwa nilai power motor conveyor 

hasil pengukuran tidak ada yang melebihi nilai power motor conveyor ketika 

performance test. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa tidak ditemukan loss atau 

waste berupa energi listrik pada jalur conveyor coal bunker loading. 

 

4.2.2 Waste pada coal mill 

Berdasarkan hasil analisa batu bara out coal mill tahun 2018 dan 2019, dari 

tujuh parameter operating paramater terdapat losses pada tiga parameter yaitu Mesh-

200, ash, dan total sulfur. Standard mesh-200 adalah minimal 70% tetapi pada tahun 

2018 dan 2019 terdapat 99% data yang tidak memenuhi standard atau belum 

memenuhi minimal 70%. Standard parameter ash adalah maksimal 7%, tetapi pada 

tahun 2018 terdapat 68% dan tahun 2019 terdapat 75% data yang melebihi 

kandungan ash 7%. Standard parameter total sulfur adalah maksimum 1%, tetapi 
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pada tahun 2018 terdapat 71% dan tahun 2019 terdapat 17% data yang melebihi 

kandungan total sulfur 1%. 

Berdasarkan data consumption rate bahan akar batu bara, pada tahun 2019 

terdapat selisih antara consumption rate dengan consumption rate desain sebesar 0.03 

ton batu bara/ton steam. Selisih ini dapat kita anggap sebagai waste consumption rate 

pada coal mill. Nilai rupiah waste batu bara setiap hari didapatkan dengan 

perhitungan sebagai berikut : 

 Rata-rata produksi steam per hari pada tahun 2019 =  2,540.6 ton steam/hari. 

 Waste batu bara = 0,03 ton batu bara/ton steam x 2,540.6 ton steam/hari  

=  76.218 ton batu bara/hari 

 Harga batu bara = Rp. 815,000.00/ton batu bara,  

 Waste batu bara : 76.218 ton batu bara/hari x Rp. 815,000.00/ton batu bara  

=  Rp. 62,117,670.00/hari 

 

4.2.3 Waste pada boiler 

Berdasarkan data boiler diatas, berupa data hasil analisa boiler feed water, 

boiler water, product steam didapatkan nilai SiO2 off spec yang tinggi yaitu pada 

data analisa boiler feed water tahun 2018 sebanyak 71% dan tahun 2019 sebanyak 

94% yang tidak sesuai dengan batasan standard maksimal 0,02 ppm. Untuk 

mengatasi masalah tingginya kadar SiO2 tersebut, dilakukan blow down secara 

kontinu pada boiler water sebanyak 8 ton/jam pada boiler A dan Boiler B, sehingga 

total sebanyak 16 ton/jam pada kedua boiler. Berdasarkan data performnace test 

boiler pada lampiran 6, blow down pada boiler A sebanyak 3.04 ton/jam dan boiler B 

sebanyak 2.3 ton/jam atau total blow down kedua boiler ialah 5.34 ton/jam. Sehingga, 

pada boiler terjadi adanya waste setiap hari berupa waste boiler water sebanyak 

10.66 ton/jam. Banyaknya waste dalam sehari diperoleh dengan perhitungan berikut 

ini: 

 Waste boiler water perhari 10.66 ton/jam x 24 jam/hari = 255.84 ton/hari 

 Harga boiler water tahun 2019  = Rp. 21,500.00/ton 
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 Waste boiler water = 255.84 ton/hari x Rp. 21,500.00/ton = Rp. 

5,500,560.00/hari 

Berdasarkan data pengukuran efisiensi boiler yang dilakukan oleh 

Departemen Proses dan Pengelolaan Energi PT Petrokimia Gresik sebagaimana 

ditampilkna pada tabel 4.11 diatas, didapatkan nilai efisiensi boiler A sebesar 76.7% 

dan boiler B sebesar 76.91%. Sedangakan data efisiensi sesuai desain boiler, 

sebagaimana dalam lampiran 7, ialah minimal 85%. Waste pada boiler yang 

diakibatkan oleh selisih efisiensi desain dan efisiensi aktual diperoleh dengan 

perhitungan sebagai berikit : 

 Waste efisiensi boiler A = (85-76.7)% x Rp. 3,925,537/% hari = Rp. 

32,581,957.1/hari 

 Waste efisiensi boiler B = (85-76.91)% x Rp. 3,234,167/% hari = Rp. 

26,164,411.03/hari 

 Total waste efisiensi boiler  = Rp. 58,746,368.13/hari 

Berdasarkan perhitungan waste boiler water dan waste flue gas boiler diatas, 

maka total waste pada boiler ialah Rp. 5,500,560.00/hari + Rp. 58,746,368.13/hari = 

Rp. 64,246,928.13/hari 

 

4.2.4 Waste pada turbin 

Berdasarkan data operasi turbin tahun 2018 dan 2019 diatas, dari empat 

operating parameter yaitu : axial displacement, temperatur thrust bearing, pressure 

steam inlet turbin, dan temperatur inlet turbin, diperoleh hasil bahwa seluruh 

parameter tersebut sepanjang tahun 2018 dan 2019 telah memenuhi batas standard 

yang ada. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa tidak ditemukan loss atau waste 

pada turbin. 
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4.2.5 Waste pada condenser 

Berdasarkan data analisa condensate turbin diatas, diperoleh data bahwa 

terdapat off spec pada parameter pH dan SiO2 yang cukup besar. Hal ini merupakan 

akibat inputan dari proses sebelumnya yaitu dari steam yang masuk ke turbin yang 

berasal dari boiler water dan boiler feed water yang mengalami off spec pada 

parameter tersebut. Seluruh air / condensate water yang keluar dari condensor 

dimasukkan ke daerator untuk digabungkan dengan boiler feed water sebagai inputan 

ke boiler water. Oleh karena itu, dalam condenser tidak ditemukana adanya waste. 
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BAB 5 

ANALISA DAN INTERPRETASI HASIL 

 

5.1 Current State Value Stream Mapping 

Berdasarkan pengolahan data pada bab 4 yang telah lalu, didapatkan waste 

yang terjadi di Unit Utilitas Batu Bara PT Petrokimia Gresik, kemudian disusun 

current state value stream mapping seperti pada Gambar 5.1 berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. 1 Current state value stream mapping 

 

Over coal 
consumption rate: 
76.218 ton/hari 

Waste Waste 
Loss boiler water 
: 255.84 ton/hari 

Loss efficiency :  
Boiler A 76.7% 
Boiler B 76.91% 

 Waste coal mill 
Rp.62,117,670.00/hari 

 
Waste  boiler Rp. 

64,246,928.13/hari 

3 hari 

5 hari 4 jam 
1.5 jam 

4 jam 
Waste : Rp. 126,364,598.13/hari 
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Dengan adanya current value stream mapping proses bisnis Unit utilitas 

Batu Bara PT Petrokimia Gresik sebagaimana ditampilkan pada gambar 5.1 diatas, 

kita dapat dengan mudah mengidentifikasi waste yang terjadi pada Unit Utilitas Batu 

Bara. 

 

5.2 Identifikasi Waste 

Identifikasi waste dilakukan dengan mengelompokkan kegiatan menjadi dua 

kelompok yaitu value adding activity dan non value adding activity. Value adding 

activity ialah reference activity yang dijadikan pembanding aktivitas yang terjadi, 

yaitu data desain dan data performance report, sebagaimana terdapat pada lampiran 5, 

Lampiran 6, dan Lampiran 7. Non value adding activity merupakan gap yang terjadi 

antara reference activity dan actual activity yaitu kondisi saat pengambilan data 

dilakukan. 

Setelah dilakukan pengambilan data dan pengolahan data, waste pada Unit 

Utilitas Batu Bara yang merupakan non value adding activity terjadi pada outlet coal 

mill dan boiler. Identifikasi waste pada Unit Utilitas Batu Bara ditampilkan pada 

Tabel 5.1 berikut ini. 

 

Tabel 5. 1 Identifikasi waste di Unit Utilitas Batu Bara 

No. Location Reference activity Actual activity Non Value adding 
activity 

1. Coal mill Coal consumption 
rate 0.18 ton 
coal/ton steam 

Coal consumption 
rate 0.21 ton 
coal/ton steam 

Coal consumption 
rate 0.03 ton 
coal/ton steam 

2 Boiler Boiler water blow 
down 5.34 ton/jam 

Boiler water blow 
down 16 ton/jam 

Boiler water blow 
down 10.66 ton/jam 
= 255.84 ton/hari 

Efisiensi boiler A 
dan B : 85% 

Efisiensi boiler A: 
76.7% 
Efisiensi Boiler B : 
76.91% 

Efisiensi boiler A :  
8.3% 
Efisiensi boiler B : 
8.09% 
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Berdasarkan non value adding activity yang terdapat pada tabel 5.1 di atas, 

selanjutnya dapat ditentukan nilai waste yang terjadi pada Unit Utilitas Batu Bara 

dengan cara melakukan perkalian antara non value adding activity dengan harga / 

price dari masing-masing non value adding activity yang terjadi. Dimana price disini 

berdasarkan harga yang berlaku di PT Petrokimia Gresik. Nilai waste tersebut dapat 

dilihat pada Tabel 5.2 di bawah ini. 

 

Tabel 5. 2 Nilai Waste yang terjadi pada Unit Utilitas Batu Bara 

No. Location Non Value 
adding activity 

Price 
Nilai Waste 

1. Coal mill Coal 
consumption rate 
0.03 ton coal/ton 
steam 

Rp. 815,000.00/ton 
coal 

Rp. 24,450.00/ton steam 
x 2,540.6 ton steam/hari 
(rata-rata produksi steam 
harian) = 
Rp.62,117,670.00/hari 

2 Boiler Boiler water blow 
down 10.66 
ton/jam = 255.84 
ton/hari 

Rp. 21,500.00/ton 
boiler water 

Rp. 5,500,560.00/hari 

  Efisiensi boiler A 
:  8.3% 
Efisiensi boiler B 
: 8.09% 

Boiler A : Rp. 
3,925,537/1% 
efiseinsi/hari 
Boiler B : Rp. 
3,234,167/efisiensi/hari 

Boiler A : Rp. 
32,581,957.1/hari 
Boiler B : Rp. 
26,164,411.03/hari 

Total waste  Rp. 126,364,598.13/hari 
 

5.3 Analisa Akar Penyebab 

Analisa penyebab dibuat untuk memudahkan mencari akar permasalahan 

dari waste yang terjadi pada Unit Utilitas Batu Bara PT Petrokimia Gresik. Alat / 

tools yang digunakan dalam menyusun analisa penyebab pada penelitian ini ialah 5 

why’s tool. dalam menyusun tabel 5 why’s tool dilakukan pengamatan langsung dan 

wawancara dengan Manager Produksi Pabrik IIIB, Kepala Bagian Unit Utilitas Batu 

Bara, Staf Madya Proses dan Pengelolaan Energi Pabrik III, Kepala Bagian Mekanik 

Pabrik IIIB, dan Group Leader Inspeksi Teknik Pabrik III yang terkait dengan waste 

tersebut. Detail hasil wawancara dapat dilihat pada Lampiran 8.  
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5.3.1 Analisa Akar Penyebab Waste pada  Coal Mill 

Waste pada coal mill ialah terjadinya over coal consumption rate. Untuk 

megetahui akar penyebab masalah terjadinya over coal consumption rate dilakukan 

analisa menggunakan 5 whys tool sebagaimana ditampilkan pada tabel 5.3 berikut ini. 

 

Tabel 5. 3 Analisa 5 whys tool penyebab waste pada coal mill 

Waste Why 1 Why 2 Why 3 Why 4 Why 5 Why 6 
over coal 
consumpti
on rate 

Pembakaran 
batu bara 
kurang 
sempurna 

Debu batu 
bara kurang 
halus, tidak 
mencapai 
Mesh-200 
min 70% 

Coal mill 
kurang 
bekerja 
dengan 
baik 

Terjadi 
kerusakan 
pada wheat 
wreath dan 
spring coal 
mill 

Belum 
dilakukan 
penggantian 
wheat 
wreath dan 
spring  

Spare part 
wheat 
wreath dan 
spring coal 
mill belum 
tersedia 

 Metode 
sampling 
mesh batu 
bara dinilai 
kurang 
akurat 

Pengambilan 
batu bara 
menggunakan 
alat yang 
belum sesuai 
standard 
ASME 

Belum 
terinstal 
alat  
sampling 
isokinetic 
yang sesuai 
standard 

 

Tingginya 
kandungan 
ash pada batu 
bara 

Terjadi self 
combustion 
pada stok 
batu bara 
dan tidak 
tertangani 
dengan 
baik 

Kurangnya 
upaya 
pencegahan 
dan 
penangganan 
self 
combustion 
pada stok 
batu bara 
yang baik 

Kurangnya 
kompetensi 
operator 
terhadap 
langkah 
penanganan 
self 
combustion 
pada stok 
batu bara 

Belum 
adanya 
prosedur 
pencegahan 
dan 
penanganan 
self 
combustion 
pada stok 
batu bara 

Fire ball pada 
furnace tidak 
terbentuk 
sempurna 

Adjustment 
temperatur 
pada setiap 
sudut 
ruang 
bakar 
kurang 
akurat 

Belum 
tersedia  alat 
temperature 
profile 
measurement 
system pada 
furnace boiler 

Belum 
melakukan 
investasi 
temperature 
profile 
measureme
nt system 
pada 
furnace 
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Berdasarkan tabel Analisa 5 why’s tool penyebab waste pada coal mill 

diatas, didapatkan empat akar penyebab terjadinya over coal consumption rate yaitu :  

1. Spare part wheat wreath dan spring coal mill belum tersedia 

2. Belum terinstal alat  sampling isokinetic yang sesuai standard ASME 

3.  Belum adanya prosedur baku tentang pencegahan dan penanganan self combustion 

pada stok batu bara. 

4. Belum melakukan investasi temperature profile measurement system pada furnace 

boiler 

 

5.3.2 Analisa Akar Penyebab Waste pada  Boiler 

Waste pada boiler ialah loss boiler water dan loss flue gas. Untuk 

mengetahui akar penyebab masalah loss boiler water dan loss flue gas dilakukan 

analisa menggunakan 5 whys tool sebagaimana ditampilkan pada tabel 5.4 berikut ini. 

 

Tabel 5. 4 Analisa 5 whys tool penyebab waste pada boiler 

Waste Why 1 Why 2 Why 3 Why 4 Why 5 
loss 
boiler 
water 

Dilakukan 
drain 
boiler 
water 
secara 
kontinu 

Tingginya 
kadar SiO2 
pada 
boiler feed 
water 

Performa 
demin plant 
kurang baik 

Resin 
mengalami 
kejenuhan  

Terlambat 
melakukan 
evaluasi dan 
penggantian 
resin  

Pasokan air 
baku 
mengalami 
penurunan 
kualiatas 

Sumber air 
dari babat, 
sungai 
bengawan 
solo 
mengalami 
pencemaran 

 

Loss 
Efficiency 

Temperatur 
flue gas 
tinggi 

Heat 
transfer 
pada tube 
boiler 
kurang 
maksimal 

Terjadi 
slagging 
pada sisi 
luar tube 
boiler 

Tingginya 
kandungan 
ash pada 
batu bara 

 

Shoot 
blower 
kurang 
optimal 

Jumlah shoot 
blower yang 
terpasang 
kurang  
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Tabel 5.4 Analisa 5 whys tool penyebab waste pada coal boiler lanjutan 
Waste Why 1 Why 2 Why 3 Why 4 Why 5 
Loss 
Efficiency 

Temperatur 
flue gas 
tinggi 

Heat 
transfer 
pada tube 
boiler 
kurang 
maksimal 

Terjadi 
slagging 
pada sisi 
luar tube 
boiler 

Temperatur 
flame yang 
lebih tinggi 
dari 
temperatur 
leleh ash 

Belum 
tersedia  alat 
temperature 
profile 
measurement 
system pada 
furnace 
boiler 

Terjadi 
deposit 
kerak pada 
sisi dalam 
tube 

Tingginya 
kandungan 
silika dalam 
boiler 
water 

 

Sebagian 
tube super 
heater telah 
di-plug dan 
belum 
dilakukan 
penggantian 

Belum 
tersedia 
spare tube 
super 
heater 

 

Terjadi 
fouling 
pada tube 
superheater 

Terdapat 
kandungan 
Na2O yang 
tinggi pada 
batu bara 
yang 
memicu 
fouling 

 

Heat 
transfer 
pada air 
preheater 
kurang 
maksimal 

Beberapa 
tube pada 
air 
preheater 
yang 
mengalami 
kerusakan 
(keropos) 

Belum 
dilakukan 
penggantian 

Belum 
tersedia 
spare part air 
preheater 

Terjadi 
buntuan 
pada tube 
air 
preheater 

Banyaknya 
ash pada 
flue gas 

Tingginya 
kadar ash 
pada batu 
bara 
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Tabel 5.4 Analisa 5 whys tool penyebab waste pada coal boiler lanjutan 
Waste Why 1 Why 2 Why 3 Why 4 Why 5 
Loss 
Efficiency 

Ada 
sebagian 
panas yang 
terbuang 
ke 
lingkungan 

Sebagian 
isolasi 
pada pipa 
header 
steam 
yang 
terbuka 

Belum 
dilakukan 
perbaikan 
pada isolasi 
jacketing 

Material 
isolasi 
jacketing 
belum 
ready 

 

 

Berdasarkan tabel Analisa 5 why’s tool penyebab waste pada boiler diatas, 

didapatkan akar penyebab terjadinya loss boiler water yaitu : 

1. Terlambat melakukan evaluasi dan penggantian resin pada demin plant 

2. Sumber air dari babat, sungai bengawan solo mengalami pencemaran 

Sedangkan penyebab terjadinya loss efficiency yaitu : 

1. Tingginya kandungan ash pada batu bara 

2. Jumlah shoot blower yang terpasang kurang  

3. Belum tersedia  alat temperature profile measurement system pada furnace boiler 

4. Tingginya kandungan silika dalam boiler water 

5. Belum tersedia spare tube super heater 

6. Terdapat kandungan Na2O yang tinggi pada batu bara yang memicu fouling 

7. Belum tersedia spare part air preheater 

8. Tingginya kadar ash pada batu bara 

9. Material isolasi jacketing belum ready 

 

5.4 Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) pada waste 

Setelah menemukan akar penyebab masalah terjadinya waste  pada Unit 

utilitas batu Bara PT Petrokimia Gresik kemudian dilakukan penyusunan failure 

mode and effect analysis (FMEA). Value Stream Mapping yang merupakan salah satu 

tools dari lean methodology perlu untuk digabungkan dengan FMEA untuk 

menambah kesempurnaan dari metode lean tersebut. Sebagaimana yang telah 
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dijelaskan oleh Amir Shekari dan Soheil Fallahian bahwa dengan 

mengimplementasikan lean thinking dan FMEA dalam sebuha organisasi akan 

menghasilkan sinergi, masing-masing saling mesupport dan mengisi kekurangan 

yang ada. Degan lean thinking kita mampu mengidentifikasi dan mengeliminasi 

pemborosan, akan tetapi hal ini tidak menjamin bahwa sebuah organisasi atau 

perusahaan tidak akan menghadapi pemborosan lainnya pada masa yang akan datang. 

FMEA menghilangkan segala sesuatu yang menyebabkan kegagalan pada produk dan 

masalah pada proses. Akan tetapi tidak mampu menganalisa dengan tepat terhadap 

identifikasi kegagalan dan proses. Lean thingking dapat melengkapi FMEA dengan 

mengidentifikasi secara tepat waste yang terjadi pada proses. FMEA mampu 

membantu lean menganalisa dengan lebih baik tentang edek menghilangkan waste 

(Shekari & Fallahian, 2007). 

Dengan disusunnya FMEA ini akan diketahui prioritas perbaikan yang dapat 

dilakukan berdasarkan risk priority number (RPN). untuk mendapatkan risk priority 

number terlebih dahulu ditetukan Severity (S), Occurrence (O) dan Detection (D). 

Rating penilaian dilakukan dengan cara brainstorming ke perusahaan sesuai dengan 

masing-masing akar penyebab waste. 

5.4.1 Penetuan Severity, Occurence, dan Detection  

Severity dapat dikatakan sebagai tingkat pengaruh buruk terhadap waste 

yang terjadi. Severity adalah langkah untuk menganalisis risiko dengan menghitung 

dampak kejadian akan mempengaruhi output proses. Semakin besar suatu kegagalan 

mempengaruhi output proses, maka semakin tinggi tingkat pengaruh buruknya 

(severity). skala penilaian severity berada dalam rentang 1-10. 
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Rating severity mengikuti process FMEA Severity Evaluation Criteria 

sebagaimana ditampilkan pada Tabel 5.5 berikut ini 

Tabel 5. 5 Rating Severity pada Waste 

Severity Deskripsi Rating 

Tidak ada Pengaruh tidak signifikan. 1 

Sangat Minor Pelanggan akan memperhatikan dampak/pengaruh. Sedikit 
ketidaknyamanan pada proses, operasi, atau operator. 

2 

Minor Pelanggan sedikit terganggu akibat kinerja yang berkurang. 3 

Sangat rendah Pelanggan kecewa karena kinerja yang menurun. 4 

Rendah Produktivitas pelanggan berkurang. 5 

Sedang Mengakibatkan keluhan pelanggan (complain), 
pengembalian atau perbaikan produk. Peningkatan terhadap 

biaya produksi (akibat pengerjaan ulang). 

6 

Tinggi Kritis. Menurunkan loyalitas pelanggan, Dampak buruk 
terhadap operasi. Sebagian dari proses produksi mungkin 

harus dibatalkan. 

7 

Sangat tinggi Kerugian total. 100% produk mungkin harus dibuang atau  
pabrik mati/shut down. 

8 

Berbahaya Membahayakan pelanggan dengan peringatan. 9 

Sangat 
berbahaya 

Katastropik, membahayakan pelanggan tanpa peringatan. 
Pelanggaran terhadap hukum dan undang-undang. 

10 

 

Occurence dapat didefinisikan sebagai peluang munculnya kegagalan 

selama berlangsungnya proses produksi. Skala penilaian occurence juga dalan range 

11-10. Dalam penelitian ini, nilai occurence didasarkan pada nilai probabilitas atau 

frekuensi kemungkinan terjadinya kesalahan. Penentuan rating occurence pada waste 

dapat dilihat pada Tabel 5.6 berikut ini. 
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Tabel 5. 6 Rating Occurence pada Waste 

Occurence Deskripsi Rating 

Tidak pernah Tidak terdapat produk defect 1 

Jarang Terdapat produk defect mencapai < 0.1% 2 

Terdapat produk defect mencapai  0.1% – 0.5% 3 

Kadang-kadang Terdapat produk defect mencapai  0.51% – 1% 4 

Terdapat produk defect mencapai  1.1% – 1.5% 5 

Cukup sering Terdapat produk defect mencapai 1.51% – 1.2% 6 

Terdapat produk defect mencapai 2.1% – 3% 7 

Sering Terdapat produk defect mencapai 3.1% – 5% 8 

Terdapat produk defect mencapai 5.1% – 10% 9 

Sangat sering Terdapat produk defect mencapai > 10% 10 

 

Detection adalah pengukuran terhadap kemampuan mengendalikan 

kegagalan yang akan terjadi. Pemberian skala nilai pada detection menggunakan 

range 1-10. Penentuan rating detection pada waste dapat dilihat pada Tabel 5.7 

berikut ini. 
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Tabel 5. 7 Rating Detection pada Waste 

Detection Deskripsi Rating 

Pasti Kegagalan terdeteksi secara visual dan langsung terlihat 1 

Sangat mudah Kegagalan terdeteksi ketika proses selesai 2 

Mudah Kegagalan terdeteksi dengan mudah pada alat deteksi 
sederhana dengan akurasi rendah 

3 

Cukup mudah Kegagalan terdeteksi dengan cukup mudah pada alat deteksi 
sederhana dengan akurasi tepat 

4 

Sedang Kegagalan terdeteksi tidak hanya dengan alat deteksi, tapi 
juga terdapat alat ukur 

5 

Cukup sulit Kegagalan terdeteksi menggunakan alat deteksi dan alat 
ukur dengan toleransi yang besar 

6 

Sulit Kegagalan terdeteksi menggunakan alat deteksi dengan 
akurasi rendah, sehingga membutuhkan pemeriksaan lanjut 

7 

Sangat sulit Kegagalan terdeteksi dengan ketrampilan khusu dan alat 
deteksi yang kompleks dan mahal 

8 

Ekstrim Kegagalan terdeteksi dengan alat deteksi yang kompleks, 
mahal dan alat saat ini tidak mampu medeteksi 

9 

Hampir tidak 
mungkin 

Kegagalan tidak dapat terdeteksi dalam keadaan apapun 10 

 

5.4.2 Failure Mode and Effect Analysis  

Untuk menentukan nilai occurrence, severity, dan detection menggunakan  

kuesioner yang ditujukan  kepada enam staff dengan jabatan minimal Kepala Bagian 

yang pengisiannya dilakukan melalui brainstorming. Dari hasil penilaian tersebut 

kemudian didapatkan masing-masing nilai untuk occurrence, severity, dan detection  

yang dapat dilihat secara lengkap pada Lampiran 9, kemudian didapatkan risk 

priority number seperti yang ditampilkan pada Tabel 5.8 berikut ini. 
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Tabel 5. 8 Nilai O, S, D, dan RPN 

Kode Waste Failure Cause (S) (O) (D) RPN 

F1 

over coal 
consumpt
ion rate 

Spare part wheat wreath dan spring coal mill belum tersedia 2.50 10 7.67 191.67 
F2 Belum terinstal alat  sampling isokinetic yang sesuai standard ASME 2.00 10 7.33 146.67 

F3 
Belum adanya prosedur baku tentang pencegahan dan penanganan 
self combustion pada stok batu bara 

4.00 10 2.50 100.00 

F4 
Belum melakukan investasi temperature profile measurement system 
pada furnace boiler 

3.33 10 7.17 238.89 

F5 Loss 
boiler 
water 

Terlambat melakukan evaluasi dan penggantian resin pada demin 
plant 

3.50 10 5.83 204.17 

F6 sumber air dari babat, sungai bengawan solo mengalami pencemaran 3.83 10 1.67 63.89 
F7 

Loss 
efficiency 

Tingginya kandungan ash pada batu bara 3.67 10 4.67 174.11 
F8 Jumlah shoot blower yang terpasang kurang 3.17 10 1.50 47.50 

F9 
Belum tersedia  alat temperature profile measurement system pada 
furnace boiler 

3.17 10 7.00 221.67 

F10 Tingginya kandungan silika dalam boiler water 3.50 10 4.67 163.33 
F11 Belum tersedia spare tube super heater 1.83 5.67 1.83 19.05 

F12 
Terdapat kandungan Na2O yang tinggi pada batu bara yang memicu 
fouling 

3.50 7.67 2.33 62.61 

F13 Belum tersedia spare part air preheater 2.00 10 1.33 26.67 
F14 Tingginya kadar ash pada batu bara 3.33 10 4.33 144.44 
F15 Material isolasi jacketing belum ready 1.67 10 1.17 19.44 

Total RPN 1821.10 
Rata-rata RPN 121.41 
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Berdasarkan nilai risk priority number pada tabel 5.8 diatas, kemudian dapat 

kita tentukan risiko kritis. Suatu risiko dikategorikan sebagai risiko kritis jika 

memiliki nilai RPN di atas nilai kritis. Nilai kritis RPN ditentukan dari rata-rata nilai 

RPN dari seluruh risiko. Berdasarkan nilai kritis RPN  diatas maka diperoleh 6 

(enam) risiko kritis. Nilai RPN dari delapan risiko tersebut berada di atas 121.41 yang 

merupakan nilai kritis RPN. Tetapi karena adanya failure cause yang sama maka 

tersisa enam risiko kritis yang dapat dilihat pada Tabel 5.9 berikut ini. 

 

Tabel 5. 9 Risiko kritis 

Kode Waste Failure Cause RPN 
F1 over coal 

consumption rate 
Spare part wheat wreath dan spring 
coal mill belum tersedia 

191.67 

F2 Belum terinstal alat  sampling isokinetic 
yang sesuai standard ASME 

146.67 

F4 Belum melakukan investasi temperature 
profile measurement system pada 
furnace boiler 

238.89 

F5 Loss boiler water Terlambat melakukan evaluasi dan 
penggantian resin pada demin plant 

204.17 

F7 

Loss efficiency 

Tingginya kandungan ash pada batu 
bara 

174.11 

F10 Tingginya kandungan silika dalam 
boiler water 

163.33 

 

Selanjutnya dibuat FMEA worksheet untuk mengetahui failure effect dan 

Recomended action yang dapat dilakukan untuk mengurangi waste pada Unit Utilitas 

Batu Bara, sebagaimana disajikan pada Tabel 5.10 berikut ini. Seluruh penyebab 

yang menjadi akar permasalahan dari waste yang terjadi di Unit Utilitas Batu Bara 

pada dasarnya harus dianalisa efeknya serta dicari rekomendasi sebagai upaya 

mitigasi dan pencegahan agar kegagalan berupa pemborosan atau waste tidak terjadi 

kembali. Namun dengan pertimbangan kemudahan dalam penelitian serta dengan 

menangani sumber masalah yang kritis diharapkan sebagian besar permasalah akan 

teratasi, maka selanjutnya akan dianalisa enam resiko kritis tersebut.   
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Tabel 5. 10 FMEA worksheet 

No Waste Failure Cause Failure Effect Recommended Action 

1 over coal 

consumpti

on rate 

Spare part wheat 

wreath dan spring coal 

mill belum tersedia 

 Coal mill kurang bekerja dengan 
baik  

 Ukuran debu batu bara kurang 
halus, mesh-200 min70% tidak 
tercapai 

 Pembakaran batu bara kurang 
sempurna 

 Mengadakan investasi spare part 
wheat wreath dan spring coal mill 
 

2 Belum terinstal alat  

sampling isokinetic 

yang sesuai standard 

ASME 

 Metode sampling mesh batu bara 
dinilai kurang akurat 

 Mengadakan investasi alat 
isokinetic yang sesuai standard 
ASME 

3 Belum melakukan 

investasi temperature 

profile measurement 

system pada furnace 

boiler 

 

 Adjustment temperatur pada setiap 
sudut ruang bakar kurang akurat  

 Tidak terbentuk fire ball yang 
sempurna 

 Pembakaran batu bara kurang 
sempurna 

 Mengadakan investasi temperature 
profile measurement system pada 
furnace boiler 
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Tabel 5. 10 FMEA Worksheet Lanjutan 
4 Loss 

boiler 

water 

Terlambat melakukan 

evaluasi dan 

penggantian resin pada 

demin plant 

 Tingginya kadar SiO2 pada boiler 
feed water  

 Dilakukan drain boiler water 
secara kontinu 

 Melakukan penggantian seluruh 
resin di demin plant 

 Melakukan evaluasi kondisi resin 
secara kontinu setiap perbaikan 
tahunan Unit Utilitas Batu Bara 

5 Loss 

efficiency 

Tingginya kandungan 

ash pada batu bara  

 Terjadi slagging pada sisi luar tube 
boiler  

 Heat transfer pada tube boiler 
kurang maksimal 

 Temperatur flue gas tinggi 

 Penambahan sootblower pada boiler 
UBB 

 Melakukan pelapisan ceramic 
coating pada seluruh tube boiler 

 Membuat prosedur pencegahan self 
burning pada stock batu bara 

 Membuat fasilitas spray anti self 
burning 

6 Tingginya kandungan 

silika dalam boiler 

water 

 Terjadi deposit kerak pada sisi 
dalam tube 

 Heat transfer pada tube boiler 
kurang maksimal 

 Temperatur flue gas tinggi 

 Lakukan chemical cleaning inside 
tube boiler untuk menghilangkan 
deposit silika 
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5.5 Alternatif Perbaikan 

Berdasarkan recommended action pada FMEA worksheet sebagaimana ada 

di Tabel 5.10 didapatkan alternatif perbaikan yang dapat diimplementasikan di Unit 

Utilitas batu Bara PT Petrokimia Gresik. Beberapa alternatif perbaikan tersebut ialah: 

1. Mengadakan investasi spare part wheat wreath dan spring coal mill. 

2. Mengadakan investasi alat isokinetic yang sesuai standard ASME. 

3. Mengadakan investasi temperature profile measurement system pada furnace 

boiler. 

4. Melakukan penggantian seluruh resin di demin plant. 

5. Melakukan evaluasi kondisi resin secara kontinu setiap perbaikan tahunan Unit 

Utilitas Batu Bara. 

6. Penambahan sootblower pada boiler UBB. 

7. Melakukan pelapisan ceramic coating pada seluruh tube boiler. 

8. Lakukan chemical cleaning inside tube boiler untuk menghilangkan deposit 

silica. 

 

5.6 Potensi Penghematan 

Dengan menerapkan alternatif perbaikan diatas diharapkan terjadi potensi 

penghematan pada Unit Utilitas Batubara. Adapun potensi penghematan yang 

diharapkan ialah : 

1. Potensi penghematan pada coal mill 

Dengan melakukan investasi pada spare part wheat wreath dan spring coal 

mill, kemudian dilakukan penggantian part lama yang telah mengalami kerusakna 

dengan part baru tersebut diharapkan kinerja coal mill lebih baik dalam fungsinya 

mengubah batu bara menjadi debu batu bara sehingga ukuran mesh debu batu bara 

menjadi lebih halus dan persyaratan mesh-200 min70% dapat tercapai. Dengan 

ukuran debu yang lebih lembut ini diharapkan pembakaran akan menjadi lebih 

sempurna sehingga konsumsi batu bara dapat diturunkan mendekati nilai 

consumprtion rate desain.  
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Dengan mengadakan investasi alat isokinetic yang sesuai standard ASME 

diharapakan sampel uji debu batu bara yang diambil dapat mewakili keseluruhan 

debu batu bara yang keluar dari coal mill. Sehingga, hasil pengukuran mesh oleh 

laboratirum Pabrik 3B menjadi lebih terpercaya dan mewakili kondisi aktual mesh 

batu bara yang dilakukan pembakaran. Hal ini dapat menjadi indikasi terhadap baik 

atau kurang baiknya kinerja coal mill.  

Mengadakan investasi temperature profile measurement system pada furnace 

boiler diperlukan untuk dapat mengetahui profil, bentuk, dan pola gradien temperatur 

di dalam furnace secara keseluruhan dan real time. Sehingga, diharapkan dapat 

melakukan pengaturan pada profil fire ball secara lebih sempurna setiap saat terjadi 

perubahan mode operasi sehingga panas yang dihasilkan lebih optimal. Hal ini 

diharapkan consumption rate batu bara dapat berkurang dan dapat dikembalikan 

sesuai consumption rate batu bara desain dan ketika performance test yaitu sebesat 

0.18 ton batu bara/ton steam.  

Berdasarkan penjelasan diatas maka nilai consumption rate batu bara pada 

boiler UBB dapat diturunkan menuju desain karena pemborosan-pemborosan yang 

ada dapat delakukan pencegahan. Akan tetapi dengan mempertimbangkan adanya 

kemungkinan losses pada peralatan lain yang belum terdeteksi maka tidak 100% 

dapat dikembalikan seperti parameter desain. Diharapkan potensi penurunan 

consumption rate dari kondisi actual sebesar 0.21 ton batu bara/ton steam menjadi 

0.19 ton bara/ton steam atau penurunan sebesar 0.02 ton batu bara/ton steam. 

Adapaun perhitungan potensi penghematan yang akan didapatkan adalah sebagai 

berikut : 

 Potensi penghematan akitbat penurunan consumption rate batu bara sejumlah 

0.02 ton batu bara/ton steam 

 Potensi penghematan akibat penurunan waste batu bara setiap hari = 0.02 ton 

batu bara/ton steam x 2,540.6 ton steam/hari x Rp. 815,000.00/ton batu bara =  

Rp.41,411,780.00/hari 
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2. Potensi penghematan pada boiler water 

Dengan melakukan penggantian seluruh resin berupa anion, kation dan 

carbon active yang berfungsi menangkap mineral dan pengotor dalam air di demin 

plant, diharapkan performa dari demin plant dalam mengolah air semakin baik dan 

dapat kembali ke performa awal. Sehingga, kandungan silika dalam air demin dapat 

sesuai dengan batas minimal 0.02 ppm. Degan melakukan evaluasi kondisi resin 

secara kontinu setiap perbaikan tahunan Unit Utilitas Batu Bara diharapkan dapat 

diketahui kondisi seluruh resin yang ada dan dapat diperkirakan umur sisanya. 

Kerusakan yang terjadi pada resin yaitu carbon active, anion, dan kation dapat 

terkontrol dan dapat dilakukan penggantian apabila kondisinya telah jenuh dan 

performa dapat selalu diandalkan. Sehingga kadar SiO2 dalam air demin yang akan 

dijadikan sebagai boiler feed water dapat sesuai dengan standard yaitu dengan 

batasan maksimal kadar SiO2 sebesar 0.02 ppm. Dengan demikian, blow down pada 

boiler yang pada kondisi aktual sebesar 16 ton/jam dapat dikembalikan menuju ke 

kondisi desain sebesar 5.34 ton/jam atau dengan penurunan waste sebesar 10.66 

ton/jam. Akan tetapi dengan mempertimbangkan kondisi sumber asal air demin yaitu 

dari air sungai bengawan solo, dimana kondisinya tidak dapat  dikontrol, maka 

diharapkan ada penurunan sebesar 80% atau 8.5 ton/jam. Adapaun perhitungan 

potensi penghematan akibat penurunan wate boiler water  yang dapat diturunkan 

adalah sebagai berikut : 

 Potensi penghematan akibat penurunan Waste boiler water perhari sebanyak 8.5 

ton/jam 

 Potensi penghematan akibat penurunan waste boiler setiap hari = 8.5 ton/jam x 24 

jam/hari x Rp. 21,500.00/ton = Rp. 4,386,000.00/hari 

 

3. Potensi penghematan pada efficiency 

Dengan penambahan sootblower pada boiler UBB, berupa pipa yang 

dimasukkan pada boiler yang berfungsi untuk menembakkan steam untuk 

membersihkan permukaan tube-tube boiler, diharapkan pertumbuhan slagging dan 
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fouling pada pada tube boiler dapat diminimalisir. Sehingga penyerapan panas hasil 

pembakaran batu bara pada tube boiler lebih maksimal. Dengan melakukan pelapisan 

ceramic coating pada seluruh tube boiler diharapkan permukaan tube lebih licin 

sehingga menghambat pertumbuhan slagging dan fouling pada tube. Sehingga 

perpindahan panas dari hasil pembakaran batu bara untuk merubah air menjadi steam 

melalui tube lebih optimal. Dengan melakukan chemical cleaning inside tube boiler 

untuk menghilangkan deposit silica diharapkan deposit silica pada indside tube dapat 

berkurang dan hilang. Dengan pengadaan temperature profile measurement system 

pada furnace boiler diharapkan profil temperatur pada setiap sudut boiler dapat 

dikontrol secara real time. Sehingga, pengaturan pemebentukan fire ball  pada 

berbagai kondisi operasi dapat dilakukan dengan lebih baik, lebih cepat, dan lebih 

akurat. Dengan upaya tersebut diharapkan transfer panas dari pembakaran pada boiler 

ke air dan steam di dalam tube lebih optimal sehingga efficiency boiler dapat 

ditingkatkan dari kondisi actual efisieansi pada boiler A sebesar 76.7% dan efisiensi 

boiler B sebesar  76.91% menuju ke kondisi desain sebesar 85% atau pada boiler A 

meningkat 8.3% dan boiler B meningkat sebesar 8.09%. Akan tetapi dengan 

mempertimbangkan adanya losses yang mungkin belum terdeteksi, kualitas batu bara 

yang mengalami fluktuasi, dan load Unit Utilitas Batu Bara  yang berubah-ubah, 

maka diharapkan terjadi peningkatan efieisnsi pada masing-masing boiler sebanyak 

4%. Adapaun perhitungan potensi penghematan  akibat peningkatan efisiensi yang 

dapat diturunkan adalah sebagai berikut : 

 Peningkatan efisiensi sebanyak 4% pada boiler A dan boiler B 

 Potensi penghematan akibat peningkatan efisiensi pada boiler A = 4% x 

Rp.3,925,537/1% efiseinsi/hari = Rp. 15,702,148.00/hari 

 Potensi penghematan akibat peningkatan efisiensi pada boiler A = 4% x 

Rp.3,234,167/1% efiseinsi/hari = Rp. 12,936,668.00/hari 

 Total Potensi penghematan akibat peningkatan efisiensi pada boiler = 

Rp.28,638,816.00 
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4. Total potensi penghematan 

Berdasarkan perhitungan masing-masing potensi penghematan tersebut, 

dapat diperoleh total potensi peghematan dengan cara menjumlahkan potensi 

penghematan pada coal mill, pada boiler water, dan pada efficiency. dengan 

perhitungan sebagaiberikut : 

 Rp.41,411,780.00/hari + Rp. 4,386,000.00/hari + Rp.28,638,816.00 = 

Rp.74,436,596/hari 

 

5.7 Perkiraan Waste setelah perbaikan 

Setelah mendapatkan data potensi penghematan, diharapkan jumlah waste 

yang ada di Unit Utilitas Batu Bara PT Petrokimia Gresik mengalami pengurangan. 

Dengan cara menghitung selisih antara waste sebelum perbaikan dengan potensi 

penghematan, maka didapatkan perkiraan waste setelah perbaikan sebagaimana 

ditampilkan pada Tabel 5.11. 

 

Tabel 5. 11 Perkiraan Waste setelah perbaikan 

No. Location Non Value adding 
activity 

Potensi 
Penghematan 

Perkiraan waste 

1. Coal mill Coal consumption 
rate 0.03 ton 
coal/ton steam 

Coal consumption 
rate 0.02 ton 
coal/ton steam 

Coal consumption 
rate 0.01 ton coal/ton 
steam 

2 Boiler Boiler water blow 
down 10.66 
ton/jam = 255.84 
ton/hari 

Boiler water blow 
down 8.5 ton/jam = 
204 ton/hari 

Boiler water blow 
down 51.84 ton/hari 

Efisiensi boiler A :  
8.3% 
Efisiensi boiler B : 
8.09% 

Efisiensi boiler A 
dan B : 4% 

Efisiensi boiler A: 
4.3% 
Efisiensi Boiler B : 
4.09% 
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Berdasarkan perkiraan waste setelah perbaikan yang terdapat pada Tabel 

5.11 di atas, selanjutnya dapat ditentukan nilai perkiraan waste yang terjadi pada Unit 

Utilitas Batu Bara setelah perbaikan dengan cara melakukan perkalian antara 

perkiraan waste dengan harga / price dari masing-masing waste yang terjadi. Dimana 

price disini berdasarkan harga yang berlaku di PT Petrokimia Gresik. Nilai perkiraan 

waste tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.12 di bawah ini. 

 

Tabel 5. 12 Perhitungan Perkiraan Nilai Waste Setelah Perbaikan 

No. Location Perkiraan waste Price Nilai Waste 
1. Coal mill Coal 

consumption 
rate 0.01 ton 
coal/ton steam 

Rp. 815,000.00/ton 
coal 

Rp. 8,150.00/ton steam  
x 2,540.6 ton steam/hari 
(rata-rata produksi steam 
harian) = 
Rp.20,705,890.00/hari 

2 Boiler Boiler water 
blow down 
51.84 ton/hari 

Rp. 21,500.00/ton 
boiler water 

Rp. 1,114,560.00/hari 

  Efisiensi boiler 
A: 4.3% 
Efisiensi Boiler 
B : 4.09% 

Boiler A : Rp. 
3,925,537/1% 
efiseinsi/hari 
Boiler B : Rp. 
3,234,167/efisiensi/hari 

Boiler A : Rp. 
16,879,809.10 /hari 
Boiler B : Rp. 
13,227,743.03 /hari 

Total  perkiran nilai waste Rp.51,928,002.13/hari 
  

 

5.8 Future State Value Stream Mapping 

Berdasarkan identifikasi waste setelah perbaikan di atas, selanjutnya disusun 

menjadi future state mapping proses bisnis Unit Utilitas Batu Bara  seperti pada 

gambar 5.2 di bawah ini. 
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Gambar 5. 2 Future state value stream mapping 

 
5.9 Waste Removal Approach 

Berdasarkan current state value stream mapping sebagaimana ditampilkan 

pada Gambar 5.1 dan future state value stream mapping sebagaimana ditampilkan 

pada gambar 5.2 di atas, kemudian disusun tabel waste removal approach untuk 

mengetahui waste sebelum perbaikan dan setelah perbaikan serta pencapaian yang 

didapatkan sebagaimana ditampilkan pada Tabel 5.13 berikut ini. 

 

Waste 

Over coal 
consumption rate: 
25.046 ton/hari 

Waste 
Loss boiler water 
: 51.84 ton/hari 

Loss flue gas :  
Boiler A 4.3% 
Boiler B 4.09% 

 
Waste coal mill Rp. 
20,705,890.00/hari 

 Waste  boiler Rp 
31,222,112.13/hari 

3 hari 
5 hari 4 jam 

1.5 jam 
4 jam 

Waste : Rp.51,928,002.13/hari 
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Tabel 5. 13 Waste Removal Approach 

No. Location 
Sebelum Perbaikan Setelah Perbaikan 

Non Value adding 
activity 

Waste in Current State 
VSM 

Non Value adding 
activity 

Waste in Future State 
VSM 

1. Coal mill Coal consumption 
rate 0.03 ton 
coal/ton steam 

Rp.62,117,670.00/hari Coal consumption 
rate 0.01 ton 
coal/ton steam 

Rp.20,705,890.00/hari 
Rp. 41,411,780.00/hari

2 Boiler Boiler water blow 
down 10.66 
ton/jam = 255.84 
ton/hari 

Rp. 5,500,560.00/hari Boiler water blow 
down 51.84 
ton/hari 

Rp. 1,114,560.00/hari Rp. 4,386,000.00/hari

  Efisiensi boiler A :  
8.3% 
Efisiensi boiler B : 
8.09% 

Boiler A : Rp. 
32,581,957.1/hari 
Boiler B : Rp. 
26,164,411.03/hari 

Efisiensi boiler A: 
4.3% 
Efisiensi Boiler B 
: 4.09% 

Boiler A : Rp. 
16,879,809.10 /hari 
Boiler B : Rp. 
13,227,743.03 /hari 

Boiler A : Rp. 
1
Boiler B : Rp. 
1

Total waste Rp. 126,364,598.13/hari  Rp.51,928,002.13/hari Rp. 74,436,596.00/hari
 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.10 Pengaruh Waste Removal terhadap Harga Pokok Produksi Setelah 

Perbaikan 

Terdapat 8 komponen pembentuk harga pokok produksi (HPP) listrik yang 

diproduksi oleh UBB PT Petrokimia Gresik, yaitu : 

1. Bahan baku, pembantu dan utilitas (VC), 

2. Bahan pembantu dan utilitas (FC), 

3. Gaji dan Kesejahteraan 

4. Jasa dan sewa,  

5. Lainnya,  

6. Pajak dan asuransi,  

7. Pemeliharaan dan suku cadang, dan 

8. Penyusutan. 

 Dengan menerapkan rekomendasi perbaikan diatas, diharapkan cosumption rate batu 

bara dan blowdown air demin dapat berkurang sehingga penggunaan bahan baku 

berupa batu bara dan bahan pembatu berupa air demin pada komponen varible cost 

akan berkurang. Dengan menerapkan rekomendasi diatas diharapkan scalling pada 

tube akan berkurang sehingga rentang waktu antar shutdown untuk cleaning boiler 

dapat diperpanjang dan durasi waktu cleaning dapat dipersingkat. Dengan demikian 

biaya jasa cleaning boiler akan semakin rendah. Dengan menerapkan rekomendasi 

atas diharapkan pula kadar silica dalam boiler water akan berkurang sehingga potensi 

kerusakan akan berkurang yang berakibat biaya pemeliharaan akan berkurang pula. 

Dengan demikian, diharapkan harga pokok produksi (HPP) produk listrik yang 

diproduksi oleh Unit utilitas Batu Bara akan dapat diturunkan. 
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BAB 6 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

6.1 Kesimpulan  

Berdasarkan tujuan awal dilakukannya penelitian ini serta hasil analisis dan 

pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan 

beberapa hal diantaranya : 

1. Melalui value stream analysis didapatkan tiga aktivitas produksi yang 

menimbulkna waste, yaitu : over coal consumption rate, loss boiler water, dan 

loss flue gas. 

2. Berdasarkan analisis akar penyebab masalah dengan 5 why’s terdapat lima belas 

faktor penyebab timbulnya waste di Unit Utilitas Batu Bara PT Petrokimia 

Gresik, berdasarkan penilaian risk priority number terdapat enam faktor 

penyebab yang harus mendapatkan perhatian manajemen yaitu :  

a. Spare part wheat wreath dan spring coal mill belum tersedia,  

b. Belum terinstal alat  sampling isokinetic yang sesuai standard ASME.  

c. Belum melakukan investasi temperature profile measurement system pada 

furnace boiler.  

d. Terlambat melakukan evaluasi dan penggantian resin pada demin plant. 

e. Tingginya kandungan ash pada batu bara. 

f. Tingginya kandungan silika dalam boiler water. 

3. Terdapat delapan usulan perbaikan yang dapat dilakukan untuk mereduksi waste 

pada proses produksi listrik di Unit Utilitas Batu Bara PT Petrokimia Gresik, 

yaitu: 

a. Mengadakan investasi spare part wheat wreath dan spring coal mill. 

b. Mengadakan investasi alat isokinetic yang sesuai standard ASME. 

c. Mengadakan investasi temperature profile measurement system pada furnace 

boiler. 

d. Melakukan penggantian seluruh resin di demin plant. 
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e. Melakukan evaluasi kondisi resin secara kontinu setiap perbaikan tahunan 

Unit Utilitas Batu Bara. 

f. Penambahan sootblower pada boiler UBB. 

g. Melakukan pelapisan ceramic coating pada seluruh tube boiler. 

h. Lakukan chemical cleaning inside tube boiler untuk menghilangkan deposit 

silica. 

 

6.2 Saran 

Setelah melakukan pengumpulan data, pengolahan data, analisa data dan 

penariikan kesimpulan, maka ada beberapa saran yang dapat penulis berikan, sebagai 

berikut. 

1. Diharapkan ada penelitian lebih lanjut tentang upaya mereduksi waste yang 

terjadi pada setiap peralatan Unit Utilitas Batu Bara PT Petrokimia Gresik. 

2. Perlu dilakukan penelitian menggunakan metode value stream mapping, root 

cause anaysis dan FMEA pada unit-unit produksi lainnya untuk 

mengidentifikasi dan melakukan upaya mereduksi waste yang terjadi di PT 

Petrokimia Gresik secara lebih luas. 
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Lampiran  3 : Tampilan Laporan Harian Unit Utilitas Batu Bara
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Lampiran  5 : Desain Consumption Rate Ton Batu Bara/Ton Steam 
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Lampiran  6 : Data Performance Test Boiler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran  7 : Plant Performance Guarantees 



106 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 
 
 

Lampiran  8 : Transkrip Wawancara 

Draft Wasancara 

No Pertanyaan 
1. Menurut pengalaman dan pengetahuan Anda, apa saja pemborosan di Unit 

Utilitas Batu Bara ? 

2. Apa saja upaya untuk mengurangi pemborosan tersebut? 

3. Saat ini terjadi over consumption rate batu bara dibanding dengan desainnya, 
menurut anda apa penyebabnya ? 

4. Berdasarkan laporan harian analisa Lab Pabrik IIIB, saya menemukan data batu 
bara outle coal mill Mesh-200 hampir tidak pernah memenuhi standard 
min70%, apa akibatnya dan apa penyebabnya? 

5. Apakah Performa coal mill yang buruk berpengaruh pada mesh-200 tersebut? 

6. Berdasarkan laporan harian analisa Lab Pabrik IIIB, saya menemukan data ash 
content batu bara sering outspec dari standard max 7%, apa akibatnya dan apa 
penyebabnya? 

7. Apakah terjadinya self combustion pada stok batu bara menyebabkan 
kandungan ash yang tinggi? Bagaimana cara mengatasi self combustion. 

8 Apakah sudah ada IK/PD tentang pencegahan self combustion/self burning? 

9 Saya menemukan data SiO2 pada BFW, BW sering offspec. Apa dampaknya 
dan apa sebabnya? 

10. Ada upaya dari operator untuk mengurangi kandungan SiO2 dengan 
meningkatkan blowdown boiler water, apakah ini efektif? 

11. Ada data dari PPE terkait laporan action plan transformasi bisnis direktorat 
produksi (efisiensi utilitas) bahwa loss flue gas pada boiler A dan B tinggi 
sebesar 11.23 dan 12.62%. apa penyebabnya? 

12. Bagaimana performa shoot blower di UBB? 
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Nama  : Iqbal Wahyudi 

Jabatan  : Manager Departemen Produksi IIIB 

Masa Kerja : 15 Tahun 

 

1. Menurut pengalaman dan pengetahuan Anda, apa saja waste / pemborosan 

di Unit Utilitas Batu Bara ? 

Dari sisi kapsitas operasi, kapasitas 2x150 t/jam steam dengan 32MW 

power gross dan 25MW power net. Dengan adanya ballace steam dan pabrik utilitas 

PIE, load kita menjadi rendah hanya 40% dari total kapasitas. Dengan rate yang 

minimum apabila ada peralatanyang performannya kurang optimal tidak segera kita 

perbaiki karena dengan kondisi ini saja sudah bisa sehingga hal tersebut ngefek ke 

efisiensi dan losses juga. 

Beberapa efisiensi panas itu turun terutama karena beberapa peralatan tidak 

diaktifkan, seperti di HPH, LPH, ekstrak-ekstrak turbin tidak semua diaktifkan, 

ekstrak 1,2, dan 3 tidak kita aktifkan. Apabila diaktifkan maka efisiensi akan bagus, 

Cuma untuk mengaktifkan semua itu loadnya harus tinggi. Karena kita keterbatasan 

load, akhirnya salah satunya efisiensi boiler kita turun 

Lifecycle boiler UBB terlalu cepat, apabila kita bandingkan dengan boiler 

di PJB, Paiton, dll dalam satu tahun/lebih mereka tidak pernah shut down. Sedangkan 

di UBB setiap 4-6 bulan sekali boiler shutdown, secara desain seharusnya tidak 

seperti itu. Kondisi ini tidak ideal. 

Tipe boiler kita adalah pulverizer fuel boiler menggunakan pulverizer coal 

mill yang harus menggunakan spesifikasi batu bara tertentu, sebenarnya range-nya 

lebih kearah medium sampai ke high calories. Kita tidak bisa menggunakan batu bara 

dengan low calories, menjadi salah satu problem sendiri karena kita tidak mudah 

mendapatkan source batu bara yang bagus dan konsisten karena dari sisi kapasitas 
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kita konsumsi batu bara tidak terlalu tinggi, jadi bagi supplyer besar batu bara tidak 

begitu menarik. Sehigga yang kita dapatkan adalah supplyer kecil-kecil, dimana kita 

agak susah untuk maintain kualitas, kita mau ketat nanti kita susah yang tidak dapat 

barangnya. Kita berusaha mencari supplyer yang komitmen terhadap kualitas 

 

2. Apa saja upaya untuk mengurangi pemborosan tersebut? 

Dari sisi kapasitas, kedepan kita akan membuat beberapa unit/plant baru 

seperti pabrik soda ash. Harapnnya utilitas UBB akan meningkat dan hidarapkan 

efisiensinya akan meningkat. Dari sisi peralatan kita akan mengaktifkan shoot 

blower, tetapi investasinya mahal untuk unit PT Petrokimia yang bukan core 

produksinya sebagai produsen power. Dari desain 24 x 2 shoot blower sekarang yang 

terpasang tidak ada separonya. Titik alokasinya ada, tapi sejak projek belum 

terpasang, dan tipenya secara desain seharusnya menggunakan ultrasonic shoot 

blower tetapi sekarang yang terpasang adalah conventional/steam shoot blower. 

Pengaktifan ekstrak-ekstrak HPH, LPH nanti akan kita coba lagi, untuk 

meningkatkan temperatur BFW, akan kita rencanakan lagi karena kemarin sempat 

bocor dan lama tidak diaktifkan. 

 

3. Saat ini terjadi over consumption rate batu bara dibanding dengan 

desainnya, menurut anda apa penyebabnya ? 

Hal ini terjadi karena kurang efisiensi boiler salah satunya karena ekstrak 

turbin tidak dijalankan yang berfungsi untuk memanaskan air yang masuk ke steam 

drum. Semakin dingin air yang masuk ke steam drum maka kebutuhan batu bara 

untuk memanaskan steam drum semakin banyak, padahal ada energi yang bisa kita 

gunakan yaitu dari ekstrak-ekstrak turbin itu. 
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4. Berdasarkan laporan harian analisa Lab Pabrik IIIB, saya menemukan 

data batu bara outle coal mill Mesh-200 hampir tidak pernah memenuhi 

standard min70%, apa akibatnya dan apa penyebabnya? 

Ini memang juga menjadi salahsatu yang berpengaruh terhadap effisiensi 

dan konsumsi batu bara selain tadi air umpan boier yang kurang panas dan termasuk 

juga effisiensi pembakaran sendiri dari sisi butiran coal millnya yang kurang halus. 

Ini memang kendala ditempat kita untuk men-just steady diangka mesh-200 70%. Ini 

memang berpengaruh dan ada beberapa faktor yang menyebabkan apakah dari 

dimensi ball mill. Juga mungkin proses samplin ini yang kurang akurat, kita 

mengambil dari outlet gun dengan alat convetional seperti ciduk besi yang memang 

tidak mewakili dari seluruh luas permukaan dari coal pipe. Kita sudah membeli 

peralatan dengan metode sampling yang standard hanya ada beebrapa part yang 

belum terpasang/ada.  

 

5. Apakah Performa coal mill yang buruk berpengaruh pada mesh-200 

tersebut? 

Iya tentu saja 

 

6. Berdasarkan laporan harian analisa Lab Pabrik IIIB, saya menemukan data 

ash content batu bara sering outspec dari standard max 7%, apa akibatnya 

dan apa penyebabnya? 

Memang kadar abu itu pasti akan berpengaruh, cuman adanya perbedaan 

antara data kedatangan batu bara dan data laporan harian lab IIIB perlu dilihat trend 

datanya kembali. Karena batu bara ini adalah padatan yang tidak bisa selalu homogen 

kadang tergantung metode samplingnya, kalau lab mengambilnya spot, kalau 

kedatangan itu dia samplingnya dilakukan kontinu terus menerus dari conveyor, 

setiap hari mengambil beberapa titik sampai pembongkaran selesai jadi diharapkan 
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mewakili satu tongkang kualitasnya. Kalau lab pengambilannya adalah spot, bisa 

berpotensi ambilnya pas baik atau jelek karena tidak semua bisa homogen. 

 

7. Apakah terjadinya self combustion pada stok batu bara menyebabkan 

kandungan ash yang tinggi? Bagaimana cara mengatasi self combustion? 

Untuk self combustion ini kemarin kita perbaiki lagi dari sisi kontrak 

pembelian dengan supplyer, jad supplyer sudah kita kasih klausul, persyaratan untuk 

melakukan injeksi untuk mencegah self combustion, injeksi chemichal di pelabuhan 

sebelum mereka berangkat, dan kita minta adanya sertifikat dari pihak ketiga bahwa 

mereka sudah melakukan injeksi itu dan ternyata sekarang sudah lebih baik dari 

beberapa waktu yang lalu ya dibanding tahun 2018 dan 2019. Self combustion selain 

di open storage, yang kita takhawatirkan adalah di bunker sebetulnya. Apabila batu 

bara sudah di coal bunker dan terbakar itu yang bahaya. Kita kemarin sudah 

menginstalasi untuk spray chemical di conveyor point 3, nanti akan kita cona spray 

disitu apabila temperatur batu bara di open storage tinggi. Supaya dibunker aman. 

Untuk life time chemical dari supplyer 1 bulan  

 

8. Apakah sudah ada IK/PD tentang pencegahan self combustion/self burning? 

Sudah ada perjanjian dengan supplyer untuk menambahkan checical anti 

self burning di pelabuhan tempat loading batu bara. 

 

9. Saya menemukan data SiO2 pada BFW, BW sering offspec. Apa 

dampaknya dan apa sebabnya? 

Tentunya ini berdampak terhadap kinerja UBB bisa jangka pendek dan 

bisa jangka panjang. Jangka panjang yaitu scalling apakah itu di tube boiler atau di 

sudu-sudu turbin. Di tahun 2019 kita terjadi outspec silika yang sangat parah dan 

cukup lama, perbaikan tidak bisa cepat karena ada valve-valve yang leak di unit 

demin, yang seharusnya mereka mengirim produk tetapi ada produk-produk reject 

yang masuk. Sekarang sudah diperbaiki dan ada penggantian anion dan kation. 
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10. Ada upaya dari operator untuk mengurangi kandungan SiO2 dengan 

meningkatkan blowdown boiler water, apakah ini efektif?  

Yang dilakukan adalah uopaya blow down sebanyak-banyaknya, cycle 

yang ada di boiler kita turunkan dengan memperbanyak blow down. Agar tidak 

terjadi akumulasi silika di tube boiler. 

 

11. Ada data dari PPE terkait laporan action plan transformasi bisnis 

direktorat produksi (efisiensi utilitas) bahwa loss flue gas pada boiler A dan 

B tinggi sebesar 11.23 dan 12.62%. apa penyebabnya? 

Benar juga, salah satunya kita ada loss di flue gas, flue gas itu tidak kita 

optimalkan sebelum itu terbuang di stack. Salah satunya itu di air preheater, kita da 

buntuan di air preheater, air preheater kita banyak yang buntu. Salah pernah study 

banding di salah satu pembangkit listrik di Jawa Barat, tipe air preheater mereka 

beda, tidak seperti kita yang shell and tube biasa dimana flue gas dilewatkan di tube-

nya. Sehingga tube-tube sekarang banyak skaling abu dan itu sangat keras sekali. 

Akhirnya efektifitas perpindahan panas sangat rendah. Sehingga flue gas kita 

temperaturnya masih tinggi dan udara yang untuk pembakaran temperaturnya kurang 

tinggi, sehingga memang ada losses di situ. Kedua yang agak susah adalah mengatur 

rasio pembakaran. Rasio pembakaran itu kita,kadar udara berlebih ekses air maupun 

oksigen ekses relatif lebih tinggi, itu memang terkait dengan ooperasional sih, alat 

instrumentasi kita yang memang tidak akurat untuk menunjukkan itu. Semakin 

banyak udara pembakaran berarti ekses air semakin banyak sehingga tidak efisien 

karena akan terbuang. Apabila kita coba mendekati ideal, artinya kita kuranga volume 

udara yang masuk, dimana udara berfungsi untuk mentransfer batu bara, di coal mill 

ada pressure deferensial juga. Pernah terjadi kita turunkan terjadi buntuan dan 

meledak, sehingga terjadi kekhawatiran dari operator. Perlu dilakukan kajian yang 

bagus untuk mengurangi ini. 
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Upaya yang kita lakukan terkait efisiensi ini pertama dari ait preheater 

akan kita  programkan untuk penggantian. Kemudian akan kita maintain metode 

cleaning yang bagus sehingga terjanjur scalling dan itu susah untuk dicleaning. Nanti 

akan didakan beberapa kajian dan sudah ada penawaran untuk kita bisa memotret 

efisiensi pembakaran di dalam ruang bakar. Hal itu butuh investasi, kemarin sudah 

kita hitung-hitung, sebetulnya itu worth it untuk kita beli, memang butuh untuk 

investasi alat itu. Kalau kita lihat ketika kemarin study banding, memang di unit yang 

lain, di PJB mereka menggunakan scanner itu untuk menscan temperatur di dalam 

ruang bakar. Kita punya 4 titik pembakaran, dimana pembakaran itu bagus apabila 

torsi-torsinya tangensial, temperaturnya merata, lha ini ndak.. untuk mengatur titik-

titik ini ada yang terlalu tinggi dan ada yang terlalu rendah. Mengaturnya itu dengan 

kita tahu temperatur dari semua posisi ruang bakar. Pernah kita lakukan ujicoba di 

tempat kita, vendor kita minta untuk datang, kita suruh nyecan, mereka melakukan 

adjustment itu. Dengan dilakukan adjastment memang efisiensi pembakaran jauh 

lebih bagus, konsumsi batu bara turun. Memang ada pengaruh disitu. Scanner ini bisa 

kontinu bisa tidak. Tetapi kita memilih yang portable yang bisa kita pindah-pindah. 

Bisa mengetahui hot spot atau tidak, yang dapat memicu permasalahan pada tube dan 

slagging. 

 

12. Bagaimana performa shoot blower di UBB? 

Seperti penjelasan sebelumnya 
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Nama  : Anggi Nasution 

Jabatan  : Staf Madya Departemen Proses dan Pengelolaan Energi  

Masa Kerja : 10 Tahun 

 

1. Menurut pengalaman dan pengetahuan Anda, apa saja waste / pemborosan 

di Unit Utilitas Batu Bara ? 

Tahun 2019 kami lakukan pengukuran efisiensi, salah satunya di boiler 

UBB. Di UBB terdapat dua boiler, pengukuran efisiensi boiler A 76.7% dan boiler B 

76.91%. sedangakan desain efisiensi dari kedua boiler ini ialah 85%. Pengukuran 

sendiri dilakukan dengan dua cara metode direct dan indirect, hasil pengukuran dari 

keduanya sama.  

Metode direct perhitungannya berupa selisih dari energi steam yang 

dihasilkan dikurangi dengan energi BFW, seberapa besar energi panas yang diserap 

oleh BFW untuk membangkitkan steam per energi batu bara yang dikonsumsi. Kalau 

disitu misalnya pembakarannya kurang sempurna atau ada losses-losses yang lain 

atau ada scalling pada dinding tupe pada sisi luar atau dalam otomatis energi panas 

yang diserap oleh BFW akan turun dengan konsumsi batu bara yang sama. Sehingga, 

terdeteksi efisiensinya turun. Kelebihan metode direct ini lebih sederhana dan lebih 

pasti, tetapi kita tidak mengetahui losses tersebut dari mana, sehingga kita 

menggunakan metode indirect.  

Metode indirect itu bermacam-macam, kita analisa point-pint lossesnya 

dari mana saja. Pertama dari flue gas kemudian dari fly ash maupun bottom ash, 

kemudian losses dari radiasi di dinding-dinging furnace, biasanya yang dari dinding-

dinging furnace itu kecil. Jadi kita memfokuskan losses dari flue gas maupun yang 

bersal dari bottom ash dan fly ash. Dari bottom ash dan fly ash kita ukur unburn 

carbon. Jadi losses batu bara yang tidak terbakar akan terbawa ke bottom ash dan fly 
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ash, semakin besar yang terbawa maka lossesnya akan semakin bersar. Hal itu yang 

masih bisa kita optimasi dipembakarannya. Salah satunya di mesh batu baranya, 

semakin kecil maka semakin mudah terbakar. 

Flue gas kita juga menganalisa berdasarkan seberapa besar atau seberapa 

efisienenergi yang sudah terbakar tadi, energi yang dihasilkan dari pembakaran bisa 

terserap ke dalam BFW atau steam. Ketika terjadi slagging atau fouling di dinding-

dinging tube maupun di superheater, economizer, dll, otomatis ada energi yang tidak 

terserap dan itu akan terdeteksi di temperatur flue gas. Salah satunya juga dengan 

ooptimasi rasio udara dengan batu bara. Ketika udara makin besar, rasionya makin 

tinggi otomatis batu bara lebih mudah terbakar. Harapannya unburned carbon yang 

terbawa ke bottom ash dan fly ash semakin kecil. Tetapi konsekuensiya semakin 

banyak udara yang masuk maka ekses oksigen dan nitrogen yang tidak bereasi akan 

semakin besar. Menyebabkan energi yang dihasilkan dari pembakaran tidak terserap 

ke BFW tetapi terserap ke nitrogen, ke udara. Sehingga akan terbuang ke lingkungan, 

terdeteksi dengan temperatur flue gas tinggi dan ekses oksigen di flue gas tinggi.  

 

2. Saat ini terjadi over consumption rate batu bara dibanding dengan 

desainnya, menurut anda apa penyebabnya ? 

Ada banyak faktor dan kita akan melakukan evaluasi terus menerus secara 

berkesinambungan. Kalau kita lihat disini dari analisa indirect itu combustion in 

refuce, maksudnya dari bottom ash dan fly ash. Boiler A 1.58%, itu masih lebih besar 

dari pada moisture yang ada di batu bara. Kemudian untuk radiasi itu maksudnya 

kehilangan panas di dinding-dinding furnace. Hal ini mengindikasikan pembakaran di 

boiler A perlu kita sempurnakan. Nanti mengarahnya ke mesh, apakah sudah optimal 

sesuai dengan desain ataukah perlu improvement salahsatunya dari segi performa 

coal mill dan juga cara samplingnya mewakili apa tidak. Sempat kita belikan alat 

isokinetik untuk mewakili dalam satu pipa mewakili bagian yang tengah dan dekat 
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dengan pipa. Selama ini tidak cukup mewakili kaedah ASME dalam pengambilan 

sample. Kita sudah beli tapi ada beberapa part yang masih kurang.  

Kita pernah melakukan evaluasi dengan ITS Surabaya untuk mengevaluasi 

sudut tangensial kemudian rasio antara primary air dan secondary air. Pada waktu itu 

kita melakukan evaluasi boiler A. Data analisa di 2019 kehilangan energi di fly ash 

dan bottom terbilang besar 1.58%. kesimpulan dari evaluasi bersama dengan ITS 

Surabaya ialah boiler UBB tipenya pulverized tangensial, ada 4 sudut dengan tiga 

level pada masing-masing posisi sudutnya. Apakah sudut tersebut sudah mengarah 

pada posisi yang benar, sehingga tercipta bola api yang sempurna di tengah-tengah 

furnace. Dilakukan pengukuran sudut tangential baik ketika desain maupun eksisting 

ketika itu. Juga mengamati total primary dan secondary air, pada kondisi desain 

perbandingan mass flow rate antara primary air dan secondary air 46.64% dengan 

53.36%. sedangkan kondisi eksisting ketika itu ialah 75.91% dengan 24.09%. ada 

pergeseran atara kondisi eksisting saati itu dengan kondisi desainnya. Ketika itu 

direkomendasikan unutk mengembalikan kepada desain. Ini didukung pula dengan 

simulasi menggunakan CFD Fluent. Pada kondisi desain fire ball terbentuk bagus 

pada setiap level burner. Sedangkan pada kondisi eksisting fireball tidak terbentuk 

sempurna. Secondary air pada keempat elevasi terlalu kecil sehingga kemampuan 

dorongnya kecil dan tidak mampu membentuk forteks ditengah boiler 

Terkait mesh, salah satunya juga mempengaruhi pembakaran 

3. Berdasarkan laporan harian analisa Lab Pabrik IIIB, saya menemukan 

data batu bara outle coal mill Mesh-200 hampir tidak pernah memenuhi 

standard min70%, apa akibatnya dan apa penyebabnya? 

Mengerucut ke performa coal mill. Juga spesifikasi dari jenis batu bara. 

Apakah ada part coal mill yang tidak sempurna karena abrasi juga mempengaruhi 

performa dari coal mill. 

4. Apakah Performa coal mill yang buruk berpengaruh pada mesh-200 

tersebut? 
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Ya, seperti penjelasan diatas. 

5. Berdasarkan laporan harian analisa Lab Pabrik IIIB, saya menemukan data 

ash content batu bara sering outspec dari standard max 7%, apa akibatnya 

dan apa penyebabnya? 

Memang kadar abu otomatis berpengaruh dengan consumption rate, 

batasan yang ada di RKS kita maksimal 7%. Ketika batu bara datang kita juga 

melakukan pengecekan dua kali. Ketika kapal batu bara datang sebelum dibongkar 

kita mengambil sample, ada beberapa parameter yang dianalisa kalori, total moisture, 

kandungan abu, sulfur, volatile matter, dan fix carbon. Biasanya sejauh pemantauan 

kami, sebelum pembongkaran, kadar abu 3-4%, secara visual bagus. Ketika 

pembongkaran dilakukan, kita mulai mengambil sample oleh pihak ketiga di 

conveyor menuju gudang sesuai jumlah kaidah pengambilan sample, sehingga lebih 

mewakili hasil sebelum dibongkar. Pengujian dilakukan oleh pihak ketiga. Apabila 

hasilnya diluar batasan, maka kami kembalikan kepada pemasok. karena 

pertimbangannya batubara sudah dicurahkan ke gudang dan posisi gudang cukup 

kecil sehingga sering bercampur dengan kedatangn sebelumnya sehingga sulit 

dilakukan pengembalian. Walaupun, kami pernah melakukan pengembalian karena 

speknya sangat jauh dari harapan kami. Hasil dari phak ketiga 7-12 hari, 

kemungkinan ada sebagain yang sudah dimakan (digunakan). Sehingga, apabila tidak 

menyebabkan kendala yang berarti di dalam proses, kami kenakan denda. Selama ini 

aman, karena data Ash sebelum dan setelah pembongkaran selalu dibawah 7%.  

Pengukuran hasian oleh lab 3B adalah batu bara yang siap untuk 

dikonsumsi. Kalau ada perbedaan kemungkinan ada beberapa penyebab yaitubatu 

bara yang ada digudang sebagian terbakar, ada self burning. Memang dalam kurun 

waktu satu tahun terakhir ini sering terjadi self burning. Secara visual di gudang 

berasap. Hal itu memungkinkan menaikkan kadar abu. Ketika batu bara datang, 

abunya masih dalam batasan, ketika terjadi self burning terjadi peningkatan kadar 

abu. Hal tersebut otomatis akan meningkatkan konsumsi batu bara.  
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6. Apakah terjadinya self combustion pada stok batu bara menyebabkan 

kandungan ash yang tinggi? Bagaimana cara mengatasi self combustion? 

Iya betul. Kita sudah melakukan perbaikan di sistem penerimaan batu bara. 

Kita pertegas lagi bahwa supplyer harus melekukan coating anti self burning secara 

menyeluruh dipelabuhan loading. Dipastikan dengan surat pernyataan bermaterai dan 

ketika barang datang kita perketat lagi, ketika secara visual sudah berasap dan ketika 

bongkar itu menimbulkan asap atau debu maka kita berhak untuk menghentikan. 

Sisanya yang belum dibingkar kita kembalikan ke supplyer. Dengan treatment 

tersebut akhir-akhir ini sudah membaik. Tahun lalu, batu bara datang di atas tongkang 

sudah kelihatan asapnya. Untuk saat ini, secara visaul tongkang datang Alhamdulillah 

sudah tidak ada asapnya lagi. Coating ada batasannya. Satu minggu samapi satu 

bulan. Kendala kita juga posisi gudang. Yang dekat dengan coal bunker adalah close 

storage dan yang jauh adalah open storage yang rawan terjadi self burning. Akibatnya 

yang open storage lebih lama tidak terpakai karena operator pay loader lebih suka 

mengambil yang dekat, close storage. Belum diterapkan first in first out. Penataan 

kurang baik.  

Upaya yang telah dilakuakn ialah dengan membatasi ketinggian gunungan 

batu bara, membolak balik apabila ada indikasi asap, tetapi ada beberapa area yang 

sulit dilakukan akhirnya disemprot dengan air. Kedepannya bisa ditambahkan 

chemical.  

7. Apakah sudah ada IK/PD tentang pencegahan self combustion/self burning? 

Belum  

8. Saya menemukan data SiO2 pada BFW, BW sering offspec. Apa 

dampaknya dan apa sebabnya? 

SiO2 dari trendnya tahun 2018 masih bagus. Sumber BFW ini dari demin 

water yang pengelolaannya di 3A. silika tahun 2018 masih bagus, pada tahun 2019 

mulai ada kenaikan. Alhamdulillah akhir-akhir ini kembali bagus. Pada tahun 2019 

mengalami kenaikan karena ketika itu pasokan air bakunya dari pabrik 1 yang 

disupply dari babat dan gunung sari. Ketika itu sumber dari babat, sungai bengawn 



120 
 
 

solo terjadi pencemaran. Karena bahan baku mengalami penurunan kualitas, sehingga 

beban kerja meningkat dan diikuti oeningkatan silika. 

Penyebab lainnya adalah umur bahan isian demin yang tipenya 

menggunnakan anion kation sudah tua. Lime treated water dari pabrik 1 masuk ke 

carbon active lalu masuk ke anion kation kemudian ke mix bed. Sejak kasus 

tersebut,kami lakukan pembongkaran baik itu di carbon active sebagai filter maupun 

pada anion kation. Carbon active terjadi pengumpalan di salahsatu sisinya saja 

sehingga dimungkinkan terjadi candelling disitu sehingga penyerapantubidity tidak 

maksimal. Sehingga beban kerja kation juga semakin tinggi. Diperparah lagi dengan 

kondisi anion kation, ketika itu kami lakukan pengecekan total exchange capacity 

unutuk mengukur performa anion kation itu apakah sudah umur sehingga perlu 

dilakukan penggantian atau masih bagus. Ketika itu sudah jauh dari batasan KSM 

kami. Sehingga dari beberapa faktor tersebut, dari bahan baku kemudian kualitas 

carbon aktif, anion kation, menjadikan silika yang dikirim dari demin plant 3A ke 

UBB silikanya tinggi.  

Kemudian masuk ke UBB, air demin masuk ke steam drum. Di steam drum 

khususnya untuk boiler yang bertekanan tinggi, sangat penting karena, memang silika 

itu sebagian besar tidak terbawa ke steam karena bukan komponen yang volatile, 

sehingga dia akan mengendap dan akan keluar dari blow down. Ada korelasi antara 

silika yang berada di steam drumdengan silika yang terikut ke steam, sehingga kita 

batasi konsentrasi silikayang ada di boiler water dengan cara blow down. Ketika 

silika di steam meningkat, maka yang akan terjadi adalah akan menempel pada sudu-

sudu rotor. Yang akan mengakibatkan unballance dan efisiensinya menurun.  

Telah dilakuakn penggantian carbonactive, anion, dan kation semuanya. 

Idealnya setiap Turn Around, perbaikan tahunan dilakukan pengecekan ketika UBB 

shutdown. Silika yang ada di dalam tube boiler bisa saja dihilangkan dengan 

chamical clenaing, akan dievaluasi dulu. 
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9. Ada upaya dari operator untuk mengurangi kandungan SiO2 dengan 

meningkatkan blowdown boiler water, apakah ini efektif?  

Iya, sesuai penjelasan sebelumnya 

10. Ada data dari PPE terkait laporan action plan transformasi bisnis 

direktorat produksi (efisiensi utilitas) bahwa loss flue gas pada boiler A dan 

B tinggi sebesar 11.23 dan 12.62%. apa penyebabnya? 

Sudah dijelaskan sebelumnya 

11. Bagaimana performa soot blower di UBB? 

Ketika kita lakukan perbandingan dengan boiler lain baik di perusahaan 

pupuk lain dan pembangkit lainnya, shoot blower mereka jauh lebih bail. Bahkan di 

PJB jumlah soot blower hampir 100.  

 

12. Ada hal lainnya mengenai losses di UBB? 

Ada kemungkinan temperatur flame di boiler melebihi temperatur leleh 

ash. Karena kita belum memiliki alat scanner temperatur flame pada boiler. 

Temperatur leleh dari abu itu bermacam-macam, kita persyaratkan di 1100oC. sudah 

ada beberapa supplyer yang menawarkan alat scan temperatur flame dan itu memeang 

dilakukan di Indonesia Power, karena mereka memang fokus di pembangkit listrik. 

Sehingga mereka melakukan pengecekan itu setiap hari. 

Ternyata kadar Na2O memperngaruhi fouling di area konveksi, 

superheater. Kita lakukan perketat pada persyaratan batu bara. 

Ada dari vendor yang menawarkan coating ditube supaya licin, abunya 

susah untuk menempel di daerah situ, ini masih penjajakan.  
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Nama  : Buyung Baskoro 

Jabatan  : Kepala Bagian Unit Utilitas batu Bara 

Masa Kerja : 10 Tahun 

 

1. Menurut pengalaman dan pengetahuan Bapak, apa saja waste / pemborosan 

di Unit Utilitas Batu Bara ? 

Terimakasih atas kesempatannya. Tentang pemborosan di Unit Utilitas 

Batu Bara terdapat pada bahan baku batu bara dan bahan baku air yang nanti akan 

diproses menjadi steam. Dari sisi batu bara terdapat pemborosan pada consumption 

rate yang sudah melebihi desain awalnya. Dimana secara desain dibutuhkan 100 kg 

batu bara untuk memproduksi 1 ton steam tetapi sekarang telah melebihi desain 

tersebut. Kemudian air  demin yang dijadikan steam itu sendiri ada losses karena 

proses blow down untuk mengurangi kadar silika dalam air. 

 

2. Apa saja upaya untuk mengurangi pemborosan tersebut? 

Upaya kami untuk mengurangi pemborosan tersebut, yang pertama dari sisi 

bahan baku kita ketatkan lagi spesifikasi untuk pengadaan batu bara. Dalam artian 

ketika kita menggunakan batu bara yang lebih baik, yang sesuai dengan kriteria 

spesifikasi tentunya jumlah tonase batu bara yang digunakan untuk produksi akan 

semakin sedikit menurunkan consumption rate dan meningkatkan efisiensi. Yang 

kedua terkait dengan proses itu sendiri kita maksimalkan proses pengolahan air demin 

di sisi hulu. Semakin baik kualitas airnya kadar silikanya rendah tentu saja losses 

untuk blow down akan semakin sedikit  
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3. Saat ini terjadi over consumption rate batu bara dibanding dengan 

desainnya, menurut anda apa penyebabnya ? 

Terjadinya over consumption rate batu bara dibanding dengan desainnya 

menurut saya penyebabnya ada beberapa faktor, spesifikasi bahan baku harus 

memenuhi yang dipersyaratkan, antar lain gross calority value diatas 4600, ash 

content, total moisture, dsb. Yang kedua dari sisi peralatan karena peralatan pasti 

mendukung proses produksi. Peralatan apabila tidak beroperasi secara maksimal pasti 

akan mempengaruhi efisiensi. Sebagai contoh di furnace apabila kita menggunakan 

batu bara dengan kalori rendah, kemudian ash content tinggi tentunya mempengaruhi 

percepatan pembentukan slagging di tube wall furnace. Timbulnya slagging akan 

mengurahi proses  transfer panas dari api untuk merebus air di dalam boiler. Sehingga 

dibutuhkan batu bara yang lebih banyak untuk mencapai temperatur tertentu untuk 

memproses air menjadi steam. Sehingga hal tersebut yang menurut kami 

menyebebkan over consumption rate batu bara. 

 

4. Berdasarkan laporan harian analisa Lab Pabrik IIIB, saya menemukan 

data batu bara outle coal mill Mesh-200 hampir tidak pernah memenuhi 

standard min70%, apa akibatnya dan apa penyebabnya? 

Standard output coal mill adalah mesh 200 dan minimum harus 70% dari 

total yang keluar. Apabila tidak memenuhi itu, akibatnya pembakaran tidak 

sempurna. Artinya batu bara tidak mudah terbakar karena belum sempurna menjadi 

partikel yang kecil-kecil, carbon yang lolos ke sisa pembakaran ini lebih banyak dan 

ini merpakan satu pemborosan. Penyebabnya bisa jadi memang dari sisi peralatan. 

Untuk membuat mesh 200 kita menggunakan coal mill, pulverized coal mill. 

Menggunakan bola besi yang digunakan untuk menggerus batu bara. Coal mill 

tersebut merupakan suatu peralatan yang sifatnya wearout atau bisa aus. Apabila 

tidak dilakukan preventif peralatan yang rutin, sehingga performance dari coal mill 

tersebut menurun dan tidak mampu membuat batu bara dengan mesh 200. bisa juga 

soring pada coal mill yang sudah kaku atau tidak bisa diataur lagi.  
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5. Apakah Performa coal mill yang buruk berpengaruh pada mesh-200 

tersebut? 

Ya, seperti penjelasan diatas 

 

6. Berdasarkan laporan harian analisa Lab Pabrik IIIB, saya menemukan data 

ash content batu bara sering outspec dari standard max 7%, apa akibatnya 

dan apa penyebabnya? 

Penyebab yang pertama adalah kualitas batu bara. Batu bara didatangkan 

dari tambang yang berbeda-beda, sehingga mengandung ash content yang berbeda-

beda juga. Akan tetapi kita sudah memiliki kriteria spesifikasi tertentu ash content 

yang bisa masuk ke PT Petrokimia Gresik. Selain itu juga faktor penyimpanan yang 

terlalu lama di stock pile. Jika gudang tidak menerapkan first in first out dan batu 

bara tersimpan agak lama digudang tentu saja akan menyebabkan self combustion 

yang itu akan berpengaruh terhadap kadar ash di dalam batu bara itu sendiri 

Akibatnya adalah terjadi percepatan slagging, ketika kandungan ash tinggi 

ketika pembakaran akan terjadi slagging di furnace yang akan mengurangi transfer 

panas serta mengurangi efisiensi batu bara 

 

7. Apakah terjadinya self combustion pada stok batu bara menyebabkan 

kandungan ash yang tinggi? Bagaimana cara mengatasi self combustion? 

Pertama dari segi supply chain dengan menerapkan first in first out, tidak 

boleh menyimpan batu bara terlalu lama. Standard unloading batu bara harus kita 

perhatikan, sudut gunungan batu bara, secara rutin batu bara di dalam stock pile 

harus diaduk atau dibolak balik dengan tujuan untuk meratakan dan tidak timbul 

lokal hot spot. Sekaligus juga dipadatkan tujuannya untuk mengurangi udara yang 

masuk kedalam celah-celah batu bara yang menyebabkan self combustion 
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8. Apakah sudah ada IK/PD tentang pencegahan self combustion/self burning? 

Selama ini belum ada instruksi kerja yang secara mendetail mengatur 

tentang penanagan self combustion itu. Akan tetapi, kita sedang mengevaluasi untuk 

pembuatan instruksi kerja atau prosedur standard. 

 

9. Saya menemukan data SiO2 pada BFW, BW sering offspec. Apa 

dampaknya dan apa sebabnya? 

Kita menerima air BFW dari pabrik lain, kita ada unit pengolahan air 

demin. Akan tetapi terpisah dari Unit Utilitas Batu Bara. Setelah dilakukan evaluasi 

ternyata memang dari pengolahan air demin itu sendiri dari RCW ke demin memang 

kurang optimal. Perlu penggantian resin anion dan kation untuk mengurangi kadar 

silika. 

Dampak kadar silika yang terlalu tinggi itu lebih ke arah rotating machine. 

Steam yang dihasilkan selain untuk proses juga untuk membangkitkan listrik 

menggunakan turbin generator sebagai alat pembangkitnya. Steam yang mengalir ke 

turbin jika mengandung silika yang tinggi akan menimbulkan deposit-deposit pada 

blade. Sehingga menyebabkan vibrasi dan unballance, dampaknya lebih ke rotating 

machine.  

 

10. Ada upaya dari operator untuk mengurangi kandungan SiO2 dengan 

meningkatkan blowdown boiler water, apakah ini efektif?  

Upaya kita untuk menurunkan kadar SiO2 pastinya dengan blow down 

karena samapi sekarang belum ada metode yang efektif dari sisi chemical untuk 

mengurangi kadar silika sehingga upaya yang bisa kita lakukan saat ini adalah blow 

down baik itu secara periodik maupun intermitten tambahan blowdown bila 

diperlukan. 
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11. Ada data dari PPE terkait laporan action plan transformasi bisnis 

direktorat produksi (efisiensi utilitas) bahwa loss flue gas pada boiler A dan 

B tinggi sebesar 11.23 dan 12.62%. apa penyebabnya? 

Untuk temperatur flue gas yang tinggi bisa disebabkan buntuan di air 

preheater yang mempengaruhi efisiensi boiler dan losses flue gas. Perlu dilakukan 

kalibrasi terhadap pengukuran temperatur dilapangan 

 

12. Bagaimana performa shoot blower di UBB? 

Ketika proyek UBB selesai, ada beberapa titik-titik untuk pemasangan soot 

blower, tetapi tidak ada yang terpasang sama sekali. Seiring berjalannya waktu 

operasi memang diperlukan adanya soot blower sehingga diadakan proyek tambahan 

untuk pemasangan soot blower. Akantetapi, jumlahnya sendiri tidak optimal. 

Kebutuhan satu boiler sekitar 24, jadi untuk dua boiler perlu 48 soot blower. Tetapi 

yang terpasang di boiler A hanya 14 dan di boiler B hanya 10. memang dari sisi 

jumlah juga kurang dan dari sisi perlatan sendiri pastinya lebih butuh perawatan. 

Permaslahan mekanikal pada soot blower seperti macet, rantai putus, dan lain-lain. 

Jadi butuh pemeliharaan yang ekstra untuk soot blower di utilitas batu bara itu sendiri 

 

13. Bagaimana pendapat bapak tentang pelapisan ceramic coating pada tube 

boiler? 

Memang salah satu metodenya, pernah saya lihat, pakai ceramic coating. 

Tube-tube wall dilapisi ceramc yang secara prinsip dia licin sehingga kemungkinan 

terjadinya slagging itu kecil sekal, minimal. Ya nanti kalau memang secara cost and 

benefit bisa dilakukan tidak ada masalah 
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Nama  : Theodolus I. W. 

Jabatan  : Kepala Bagian Mekanin Pabrik IIIB 

Masa Kerja : 11 Tahun 

 

1. Menurut pengalaman dan pengetahuan Bapak, apa saja waste / pemborosan 

di Unit Utilitas Batu Bara ? 

Kalau losses mulai dari transport ada, dilihat dari dedusting yang kurang. 

Bila dilihat di area bawah conveyor dan tower ada material yang menumpuk. Kalau 

dari sisi proses saya belum mengetahui secara detail. Di steam trap ada yang bocor 

karena kita merasa berlebih dan bukan fokus utama di unit UBB jadi kita 

mendesampingkan. Losses energi di equipment ada yang performanya tidak 100%.  

2. Berdasarkan laporan harian analisa Lab Pabrik IIIB, saya menemukan data 

batu bara outle coal mill Mesh-200 hampir tidak pernah memenuhi standard 

min70%, apa akibatnya dan apa penyebabnya? 

Di coalmill itukan fungsinya menghancurkan batu bara, kalau ada part 

yang rusak maka batu bara yang terbentuk tidak sesuai denga kebutuhan awal. Coal 

mill kita memiliki bola, jadi apabila ada ball penghancur yang aus maka batu bara 

yang dihasilkan tidak bisa memenuhi kebutuhan atau ada yang outspec. Caol mill ini 

sejak proyek ada yang mengalami penggantian part secara partial, apabila ball dan 

juha wheat wreath tidak dilakukan penggantian secara menyeluruh apabila aus, maka 

coal mill tidak akan mampu bekerja sesuai performa awal ketika masih kondisi ideal, 

kondisi bagus.  

3. Secara mechanical, bagaiman performa turbin? 

Performa turbin masih bagus, kemarin rencana mau dilakukan 

penggantian rotor, tetapi setelah dipertimbangkan lagi rotornya masih bisa dipakai. 

Dengan kondisi rotor yang masih bagus sekarang dan tidak ada keluhan dan indikasi-

indikasi kerusakan maka kita batalkan untuk penggantian rotornya 
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Nama  : Hari Chairul Suhud 

Jabatan  : Group Leader Inspeksi Teknik Pabrik III   

Masa Kerja : 11 Tahun 

 

1. Menurut pengalaman dan pengetahuan Anda, apa saja waste / pemborosan di 

Unit Utilitas Batu Bara ? 

Dari sisi pemborosan, inikan pembangkit yang mengenerate power 

memanfaatkan panas pembakaran batu bara artinya harus ada selisih antara kalori 

yang dibakar dengan produk steam yang dihasilkan. Baik steam-nya nanti untuk 

prosukdi maupun untuk mengenerate listrik atau power yang digunakan untuk pabrik-

pabrik lainnya di PT Petrokimia Gresik. Dan terkait dengan losses yang kemungkinan 

ada adalah losses dari sisi sejumlah boiler feed water yang diblow down karena di 

batu bara ini ada periodik blowdown, kontinu blowdown, sebagaimana umumnya 

boiler-boiler pasti dilakukan blowdown. Dari sisi cost atau biaya tentunya ada 

sejumlah air yang dibuang, menjadi waste yang ada nilainya. Sebenarnya bisa 

dilakukan upaya efisiensi, direduce dengan mengontrol kualitas air yang masuk ke 

Unit Utilitas Batu Bara . baik itu dari koadungan silika atau conductivity dan 

parameter lainnya diminimalisir agar tidak timbul waste.  

Ada juga sejumlah kalor yang terbuang ke lingkungan, berbicara dengan 

power pasti ada efisiensi pembakaran. Efisiensi di Unit Utilitas Batu Bara masih 

kurang, lossesnya masih tinggi karena ada sejumlah titik hotspot yang memang belum 

ditangani. Panas pembakaran di boiler, superheater, preheater belum bisa 

dimanfaatkan secara optimal untuk mengenerate steam maupun power, masih ada 

sejumlah panas yang keluar ke lingkungan  
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Selain itu mungkin dari sisi listrik, ada daya imajiner, bukan real yang 

tidak bisa dimanfaatkan di pabrik. Dari sisi yang lain bisa ditanyakan ke staf proses 

yang terkait dari departemen PPE. 

 

2. Saat ini terjadi over consumption rate batu bara dibanding dengan desainnya. 

Berdasarkan laporan harian analisa Lab Pabrik IIIB, saya menemukan data 

batu bara outle coal mill Mesh-200 hampir tidak pernah memenuhi standard 

min70%, apa akibatnya dan apa penyebabnya? 

Bisa jadi coal mill yang merupakan alat yang digunakan untuk menggerus 

batu bara, ini belum bisa mencapai desainnya. Seingat saya desainnya 14 ton per jam, 

sekarang hanya 70%nya. Kemudian mesh batu bara tadi yang disebutkan kurang dari 

70% sebagimana persyaratan. artinya ada sejumlah batu bara yang debunya lebih 

besar dari pada 200 mesh. Ada yang bisa ikut masuk ke boiler untuk dibakar ada yang 

kembali di coal mill sehingga rate coal mill tidak bisa naik, butuh waktu lebih untuk 

menggerus sehingga butirannya menjadi lebih kecil. Ini juga yang menjaduikan rate 

dari boiler tidak bisa tinggi. Apabila mesh yang tidak sesuai ini terikut akibatnya 

consumtion rate untuk menghasiulkan energi menjadi lebih banyak. Untuk satu 

satuan kalori batu bara bisa menghasilkan untuk menghasilkan energi menjadi lebih 

tinggi kebutuhan batu baranya. Dengan butiran yang besar reaksi pembakarannya 

tidak secapat ketika butirannya lebih kecil.  

Kemudian satu hal lagi, pasokan batu bara kita beragam. Walapun kita 

menstandarkan dengan parameter tertentu termasuk kalori kandungan ash, sulfur, dan 

lain sebagainya. Ini fluktuatif, kita tidak bisa mendapatkannya dari satu sumber 

karena kapasitas kita relatif kecil dibandingkan dengan coal plant lain, sumber batu 

bara yang kita dapatkan bisa beragam sehingga kualitas batu bara yang didapatkan 

juga fluktuatif. Tidak berasal dari tambang yang sama bisa jadi berbeda-beda. Ini juga 

menjadi salah satu penyebab consumption ate batu bara kita menjadi lebih tinggi dari 

pada desainnya.  
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3. Bagaimana performa coal mill? 

Kalau coal mill part yang mungkin aus adalah ball yang memang 

seharusnya dua atau tiga tahun dilakukan penggantian, kemudian juga spring, dan 

dudukan ball mill / wheat wreat atau ringnya. Pernah beberapa kasus di ball mill 

pecah kemudian ring tadi bermasalah sehingga menyebabkan satu coal mill mati 

sehingga ratenya turun. Problem lain di coal mill, setelah batu bara digerus ada 

pengatur agar sejumlah batu bara tadi yang meshnya sudah memenuhi syarat dibawa 

ke boiler diatur dengan alat yang namanya clasifier. Sejauh ini clasifier seharusnya 

mengatur secara efisien jumlah batu bara yang sesuai standard masuk ke boiler. 

Dengan adanya indikasi lolosnya batu bara yang berukuran besar, ini menunjukkan 

adanya kerusakan di clasifier. Sejauh ini teman-teman pemelinharaan belum bisa 

menemukan settingan yang tepat pada clasifier tersebut. 

 

4. Ada data dari PPE terkait laporan action plan transformasi bisnis direktorat 

produksi (efisiensi utilitas) bahwa loss flue gas pada boiler A dan B tinggi 

sebesar 11.23 dan 12.62%. apa penyebabnya? 

Betul, ada sejmlah panas yang keluar dari isolasi yang terbuka dan belum 

diperbaiki. Juga terjadi scalling di water wall, tube boiler, panel superheater, 

economizer, air preheater dll. Apabila ada scalling maka penyerapan panas untuk 

menaikkan temperatur steam juga berkurang, dibutuhkan waktun yang lebih lama. Di 

air preheater sering tertutup scalling, artinya udara flue gas yang seharusnya panasnya 

dapat dimanfaat untuk memanasi udara pembakaran agar efisiensi pembakarnnya 

menjadi lebih baik, ini kurang bisa terserap karena sejumlah buntuan pada tube air 

preheater. Ada juga sclling pada economizer, selain karena problem ash dalam batu 

bara juga karena kita juga perlu perbaikan pada soot blower, baik sistemnya maupun 

jumlahnya yang masih kurang memadai. Akhirnya menyebabkan penyerapan panas 

untuk memanaskan steam, air, dan udara belum bisa maksimal.  
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5. Bagaimana performa soot blower di UBB? 

Masih kurang secara performa dan jumlah.  

 

6. Bagaimana ceramic coating menurut Bapak? 

Berkaitan dengan ceramic coating saya juga pernah membuka referansi 

terkait apakah dia bisa menaikkan pertukaran panas di panel super heater perlu 

dilakukan evaluasi lebih lanjut. Setau saya pelapisan itu lebih pada agar tidak terjadi 

overheating pada tube, karena basisnya adalah alumina, coating alumina. Lapisan 

tipis alumina di tube super heater untuk mencegah terjadinya overheating ataupun 

pembentukan scalling dipanel superheater. Mungkin yang dimaksud apabila sclling 

tersebut tidak mundah menempel di tube artinya pertukaran panasnya lebih bagus. 

Bukan karena adanya lapisan itu bisa menjadi peningkat pertukaran panasnya 
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Lampiran  9 : Kuesioner Failure Mode and Effect Analysis 

KUESIONER PENELITIAN 

I. Identitas Responden 

1. Jenis kelamin : a. Laki-laki b. Perempuan 

2. Pendidikan Terakhir : a. SMA/sederajat     b. D3 c. D4/S1     d. S2      e. S3 

3. Jabaran : 

4. Mas Kerja : a. 1-5 tahun b. 6-10 tahun     c. 11-15 tahun d. >15 tahun 

5. Usia  : a. <25 tahun   b. 25-35 tahun     c. 36-45 tahun   d. >45 tahun 

 

II. Petunjuk Pengisian 

Mohon mengisi jawaban yang sesuai dengan kenyataan Anda selama bekerja di perusahaan 

Rating Severity (Pengaruh bururk) Occurence (kejadian) Detection 

1 Pengaruh tidak signifikan. Tidak terdapat produk defect Kegagalan terdeteksi secara visual dan 
langsung terlihat 

2 Pelanggan akan memperhatikan 
dampak/pengaruh. Sedikit 

ketidaknyamanan pada proses, operasi, 
atau operator. 

Terdapat produk defect mencapai < 
0.1% 

Kegagalan terdeteksi ketika proses selesai 

3 Pelanggan sedikit terganggu akibat 
kinerja yang berkurang. 

Terdapat produk defect mencapai  
0.1% – 0.5% 

Kegagalan terdeteksi dengan mudah pada 
alat deteksi sederhana dengan akurasi 

rendah 
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Rating Severity (Pengaruh bururk) Occurence (kejadian) Detection 

4 Pelanggan kecewa karena kinerja yang 
menurun. 

Terdapat produk defect mencapai  
0.51% – 1% 

Kegagalan terdeteksi dengan cukup 
mudah pada alat deteksi sederhana dengan 

akurasi tepat 

5 Produktivitas pelanggan berkurang. Terdapat produk defect mencapai  
1.1% – 1.5% 

Kegagalan terdeteksi tidak hanya dengan 
alat deteksi, tapi juga terdapat alat ukur 

6 Mengakibatkan keluhan pelanggan 
(complain), pengembalian atau perbaikan 

produk. Peningkatan terhadap biaya 
produksi (akibat pengerjaan ulang). 

Terdapat produk defect mencapai 
1.51% – 1.2% 

Kegagalan terdeteksi menggunakan alat 
deteksi dan alat ukur dengan toleransi 

yang besar 

7 Kritis. Menurunkan loyalitas pelanggan, 
Dampak buruk terhadap operasi. 

Sebagian dari proses produksi mungkin 
harus dibatalkan. 

Terdapat produk defect mencapai 
2.1% – 3% 

Kegagalan terdeteksi menggunakan alat 
deteksi dengan akurasi rendah, sehingga 

membutuhkan pemeriksaan lanjut 

8 Kerugian total. 100% produk mungkin 
harus dibuang atau  pabrik mati/shut 

down. 

Terdapat produk defect mencapai 
3.1% – 5% 

Kegagalan terdeteksi dengan ketrampilan 
khusu dan alat deteksi yang kompleks dan 

mahal 

9 Membahayakan pelanggan dengan 
peringatan. 

Terdapat produk defect mencapai 
5.1% – 10% 

Kegagalan terdeteksi dengan alat deteksi 
yang kompleks, mahal dan alat saat ini 

tidak mampu medeteksi 

10 Katastropik, membahayakan pelanggan 
tanpa peringatan. Pelanggaran terhadap 

hukum dan undang-undang. 

Terdapat produk defect mencapai > 
10% 

Kegagalan tidak dapat terdeteksi dalam 
keadaan apapun 
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No. Waste Severity Occurence Detection 
1 over coal consumption rate akibat spare part wheat wreath dan spring coal mill 

belum tersedia 
   

2 over coal consumption rate akibat belum terinstal alat  sampling isokinetic yang 
sesuai standard ASME 

   

3 over coal consumption rate akibat belum adanya prosedur baku tentang 
pencegahan dan penanganan self combustion pada stok batu bara 

   

4 over coal consumption rate akibat belum melakukan investasi pada alat scanner 
temperatur flame ruang bakar 

   

5 Loss boiler water akibat terlambat melakukan evaluasi dan penggantian resin 
pada demin plant 

   

6 Loss boiler water akibat sumber air dari babat, sungai bengawan solo mengalami 
pencemaran 

   

7 Loss efficiency akibat tingginya kandungan ash pada batu bara    
8 Loss efficiency akibat jumlah shoot blower yang terpasang kurang    
9 Loss efficiency akibat belum ada  alat scanner temperatur flame pada furnace 

boiler 
   

10 Loss efficiency akibat tingginya kandungan silika dalam boiler water    
11 Loss efficiency akibat belum tersedia spare tube super heater    
12 Loss efficiency akibat terdapat kandungan Na2O yang tinggi pada batu bara yang 

memicu fouling 
   

13 Loss efficiency akibat belum tersedia spare part air preheater    
14 Loss efficiency akibat tingginya kadar ash pada batu bara    
15 Loss efficiency akibat material isolasi jacketing belum ready    
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