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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah dari penelitian, 

perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, tujuan dan manfaat dari 

penelitian yang dilakukan dan sistematika penulisan untuk menyelesaikan penelitian. 

1.1 LATAR BELAKANG 

Listrik merupakan salah satu kebutuhan manusia. Tenaga listrik dibutuhkan 

oleh manusia sebagai sarana penerangan dalam kehidupan sehari-hari dan untuk 

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. PT. PLN (Persero) adalah penyedia 

tenaga listrik di Indonesia. PT. PLN (Persero) merupakan salah satu perusahaan yang 

bergerak pada bidang ketenagalistrikan. PT. PLN (Persero) berusaha untuk 

memberikan pelayanan yang terbaik agar para konsumen pengguna tenaga listrik 

merasa puas sehingga mereka mampu ikut serta secara aktif dalam kegiatan produktif 

dan memperoleh kehidupan sejahtera. PT. PLN (Persero) bukan sekedar sebagai 

penyedia energi, akan tetapi juga berkontribusi pada pengembangan masyarakat 

produktif dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat (Budaya Perusahaan PT. 

PLN Persero).  

Seiring dengan semakin pentingnya tenaga listrik, maka kebutuhan manusia 

akan tenaga listrik juga akan semakin besar. Sejalan dengan perkembangan 

pembangunan dan peningkatan ekonomi nasional, maka kelistrikan PLN mengalami 

perkembangan yang cukup pesat. Dengan melonjaknya permintaan akan tenaga 

listrik, maka diperlukan usaha untuk memberikan pelayanan yang baik kepada 

konsumen. Kontinuitas yang tergantung pada susunan saluran dan cara pengaturan 

operasinya, yang pada hakekatnya direncanakan dan dipilih untuk memenuhi 

kebutuhan listrik (Perencanaan distribusi, PT. PLN Persero). 

Bagian dari sistem tenaga listrik yang paling dekat dengan pelanggan adalah 

sistem distribusi. Sistem distribusi PT. PLN (Persero) mempunyai pengaruh yang 

sangat banyak terhadap proses penyaluran tenaga listrik ke konsumen. Sistem tenaga 

listrik dibangkitkan dalam pusat-pusat listrik seperti PLTA, PLTU, PLTG, PLTP, 

dan PLTD yang terinterkoneksi (Djiteng Marsudi, 2006). Sistem distribusi terbagi 

menjadi 4 bagian yaitu: gardu induk distribusi, jaringan primer (JTM), transformator 
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distribusi dan jaringan sekunder (JTR). Sedangkan untuk penyampaian tenaga listrik 

pada sistem distribusi melalui 2 jenis hantaran dari segi lintasan yaitu; saluran udara 

dan saluran kabel tanah, dimana dalam jaringan udara terbagi menjadi 2 macam 

tegangan yaitu, saluran udara tegangan menengah (SUTM) dan saluran udara 

tegangan rendah (SUTR). Jaringan kabel tanah terdapat 2 macam tegangan yaitu, 

saluran kabel tanah tegangan menengah (SKTM) dan saluran kabel tanah tegangan 

rendah (SKTR). Saluran udara dan saluran kabel tanah sangat berpengaruh dalam 

penyaluran listrik ke konsumen, maka sistem distribusi ini diharapkan 

mempertahankan mutu listrik dari pembangkit sampai ke para pelanggan. 

Gangguan terjadi dapat dikarenakan adanya kejadian secara acak dalam 

sistem yang dapat berupa berkurangnya kemampuan peralatan, meningkatnya beban 

dan lepasnya peralatan-peralatan yang tersambung ke sistem. Gangguan dalam 

operasi sistem tenaga listrik adalah kejadian yang menyebabkan bekerjanya relay 

dan menjatuhkan pemutus tenaga yang melalui (PMT) di luar kehendak operator, 

sehingga menyebabkan putusnya aliran daya yang melalui PMT tersebut (Djiteng 

Marsudi, 2006). Gangguan yang terjadi pada sistem pendistribusian listrik melalui 

saluran udara tegangan menengah (SUTM) dapat disebabkan oleh adanya gangguan 

alam, aktivitas manusia, aktivitas pihak ketiga, gangguan binatang, dan material yang 

jelek. Gangguan pada saluran udara (SUTM) jauh lebih banyak daripada saluran 

bawah tanah (PT. PLN Persero, 2006). Berdasarkan data gangguan selama bulan Juni 

2005-Juni 2006, total sebanyak 1434 gangguan, dapat diketahui bahwa jumlah 

gangguan yang paling banyak terjadi pada bulan November 2005 yaitu sebanyak 184 

gangguan atau sebesar 12,83%, bulan Desember 2005 yaitu sebanyak 171 gangguan 

atau sebesar 11,92%, bulan Oktober 2005 yaitu sebanyak 153 gangguan atau sebesar 

10,66% dan paling sedikit terjadi pada bulan Juli dan bulan Agustus 2005 yaitu 

sebanyak 55 gangguan atau sebesar 3,83%, (sumber : PT. PLN Persero 2006). 

Kondisi ideal jaringan yang diinginkan adalah penurunan jumlah gangguan 

dan gangguan ulang karena jika jumlah gangguan yang kecil maka waktu, biaya 

bahan bakar dan tenaga yang diperlukan untuk penanganan gangguan juga kecil. 

Pengaruh terjadinya gangguan pada konsumen adalah jika gangguan terjadi, maka 

konsumen tidak dapat menggunakan layanan tenaga listrik dengan baik dan lancar. 

Penyelesaian permasalahan yang diharapkan PT. PLN Persero adalah suatu 
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penyelesaian yang mampu menurunkan jumlah gangguan listrik. Tahap awal 

penyelesaian masalah yang dapat dilakukan adalah menganalisis data gangguan 

untuk memperoleh gambaran permasalahan dan mencari prioritas penyelesaian 

masalah gangguan jaringan distribusi tenaga listrik. 

1.2 PERUMUSAN MASALAH 

Perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana menentukan usulan 

perbaikan dalam mengatasi gangguan saluran udara tegangan menengah (SUTM) 

berdasarkan prioritas penyelesaian masalah di PT. PLN Persero distribusi cabang 

Palangka Raya. 

1.3 TUJUAN PENELITIAN  

Sistem distribusi listrik sangat mempengaruhi kualitas tenaga listrik yang 

disalurkan ke konsumen, maka pengendalian kualitas merupakan bagian yang 

terpenting dalam pengendalian mutu produk, maka tujuan penelitian yaitu: 

1. Melakukan identifikasi kejadian atau kombinasi kejadian yang dapat 

menyebabkan terjadinya gangguan pendistribusian listrik pada saluran udara 

tegangan menengah (SUTM) berdasarkan hasil analisis dengan FTA. 

2. Menganalisis permasalahan gangguan yang terjadi pada sistem distribusi listrik 

melalui saluran udara dengan kejadian  atau kombinasi kejadian yang dapat 

menyebabkan munculnya gangguan pada sistem distribusi saluran udara. 

3. Menentukan prioritas penyelesaian permasalahan gangguan saluran udara 

tegangan menegah (SUTM) berdasarkan hasil analisis dan FMEA. 

1.4 MANFAAT PENELITIAN  

Manfaat yang ingin dicapai melalui analisis gangguan sistem distribusi 

saluran udara (SUTM) dengan metode fault tree analysis (FTA) dan failure mode 

and effect analysis (FMEA), yaitu: 

1. Memberikan mutu layanan terbaik dengan berkurangnya gangguan yang terjadi, 

yang dapat dilakukan oleh PT. PLN Persero. 

2. Mengurangi bahan pengganti yang dikeluarkan atas gangguan yang terjadi pada 

pendistribusian listrik. 

3. Menjelaskan kejadian atau kombinasi kejadian yang dapat menyebabkan 

terjadinya gangguan saluran udara tegangan menengah. 
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4. Memperoleh masukan mengenai prioritas penyelesaian permasalahan gangguan 

listrik saluran udara tegangan menengah berdasarkan tingkat kepentingannya. 

1.5  BATASAN MASALAH 

Batasan masalah dalam membahas penelitian analisis gangguan sistem 

distribusi listrik saluran udara tegangan menengah, sebagai berikut: 

1. Data gangguan yang digunakan adalah data gangguan saluran udara tegangan 

menengah bulan Juni 2005 -Juni 2006. 

2. Penentuan prioritas penyelesaian masalah dilakukan berdasarkan severity, 

frekuensi, dan pengendalian failure mode. 

3. Tidak memperhitungkan data gangguan SUTM yang tidak memiliki karakteristik 

letak gangguan. 

4. Tetap memperhitungkan data gangguan ulang yang serupa pada saluran udara 

tegangan menegah. 

5. Data jumlah pelanggan yang digunakan adalah data laporan potensi SUTM pada 

bulan Juni 2005 – Juni 2006. 

1.6 ASUMSI PENELITIAN  

Asumsi yang digunakan dalam penelitian tentang analisis gangguan Sistem 

distribusi listrik saluran udara tegangan menengah, sebagai berikut: 

1. Kuesioner penilaian berdasarkan standard PT. PLN Persero.  

2. Setiap terjadi gangguan listrik, konsumen pengguna listrik memberikan informasi 

pada Dinas Gangguan PT. PLN Persero. 

3. Setiap ada informasi gangguan dari konsumen, tindakan korektif untuk 

memperbaiki langsung dilakukan oleh PT. PLN Persero. 

4. Setiap terjadi gangguan maka sistem SCADA akan bekerja dan memberikan 

informasi ke bagian dinas gangguan. 
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1.7 SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan yang digunakan pada penyusunan laporan tugas akhir 

ini sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN, mengemukakan masalah yang akan diteliti, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, asumsi penelitian, dan 

sistematika penelitian, yang akan digunakan dalam menyelesaikan masalah gangguan 

distribusi listrik dan upaya memberikan usulan perbaikan gangguan pendistribusian 

listrik. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, membahas gambaran umum PT. PLN 

(Persero) yang merupakan tempat dilaksanakannya penelitian. Menyajikan informasi 

mengenai sejarah perusahaan, visi dan misi perusahaan, logo, motto, struktur 

organisasi dan sistem distribusi listrik. Selain itu berisi landasan teori yang memuat 

teori-teori yang menunjang dalam pengolahan data yaitu, konsep manajemen 

kualitas, konsep analisis sistem, dan metode fault tree analysis (FTA) dan failure 

mode and effect analysis (FMEA). 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN , mengemukakan langkah-langkah 

penyelesaian masalah gangguan pendistribusian listrik Saluran Udara Tegangan 

Menengah (SUTM) secara umum. Tahapan itu meliputi penetapan peumusan 

masalah yang akan diambil, pengumpulan data gangguan Saluran Udara Tegangan 

Menengah (SUTM), pengolahan data, analisis dan interpretasi hasil dan kesimpulan 

saran. 

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA, berisi data-data 

yang diperlukan untuk penyelesaian masalah yang berupa data gangguan listrik 

Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM), karakterisasi gangguan sistem 

distribusi Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM), dan pengolahan data. 

BAB V ANALISIS DAN INTERPRETASI HASIL pada bab ini dijelaskan 

analisis hasil penelitian dan uraian analisis dan interpretasi hasil dari pengolahan data 

tentang analisis gangguan sistem distribusi  listrik Saluran Udara Tegangan 

Menengah (SUTM) yang telah dilakukan, dengan metode fault tree analysis (FTA) 

dan failure mode and effect analysis (FMEA). 
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BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN , berisi kesimpulan hasil dari 

pengolahan data dan analisis serta saran-saran yang diperlukan dalam mendapatkan 

hasil yang lebih baik. 

 Demikian uraian latar belakang masalah, perumusan masalah yang diangkat 

dalam penelitian, tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan, batasan 

masalah, asumsi yang digunakan dalam permasalahan dan sistematika penulisan 

untuk menyelesaikan laporan penelitian 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
 Pada bagian ini membahas tentang gambaran umum PT. PLN Persero yang 

merupakan tempat dilaksanakannya penelitian. Menyajikan informasi mengenai 

sejarah perusahaan, visi dan misi perusahaan, logo, maskot, struktur organisasi dan 

jaringan distribusi tenaga listrik. Selain itu juga berisi landasan teori yang memuat 

teori-teori yang menunjang dalam pengolahan data yaitu diantaranya konsep 

manajemen kualitas, konsep analisis sistem, dan fault tree analisis (FTA) dan failure 

mode and effect analysis (FMEA). 

2.1 TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN 

Sub bab ini membahas tentang gambaran umum PT. PLN Persero  yang 

merupakan tempat penelitian. Menyajikan informasi mengenai sejarah perusahaan, 

visi dan misi perusahaan, logo, moto, penerapan nilai-nilai PT. PLN Persero, struktur 

organisasi dan jaringan distribusi tenaga listrik. 

2.1.1 Sejarah Perusahaan 

Kelistrikan di Indonesia di mulai pada akhir abad ke-19 pada beberapa 

Perusahaan Belanda, antara lain pabrik gula dan pabrik the mendirikan pembangkitan 

listrik untuk keperluan sendiri. Kelistrikan untuk kemanfaatan umum mulai ada pada 

saat perusahaan swasta Belanda yaitu NV NIGN yang semula bergerak dibidang 

listrik untuk kemanfaatan umum. Pada tahun 1927 Pemerintahan Belanda  

membentuk S ‘LANDS WATERRACHT BEDRIJVEN (LWB) PLTA Bangkok Dago 

PLTA Umbruk dan Kracak di Jawa Barat, PLTA Giringan di Medim, PLTA Tes 

Bengkulu, PLTA Tonsea Lama di Sulawesi Utara dan PLTU di Jakarta, selain itu di 

beberapa Kotapraja di bentuk Perusahaan-Perusahaan Kotapraja. 

Penyerahan pemerintah Belanda kepada Jepang dalam perang dunia II, maka 

Indonesia di kuasai Jepang, oleh karena itu perusahaan listrik dan gas yang ada 

diambil alih oleh orang-orang Jepang. Dengan jatuhya Jepang ditangan sekutu, dan 

diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, maka 

kesempatan yang baik ini di manfaatkan oleh pemuda dan buruh listrik dan gas untuk 

mengambil alih perusahaan-perusahaan yang dikuasai Jepang. Setelah berhasil 
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merebut perusahaan listrik dan gas dari tangan kekuasaan Jepang, kemudian pada 

bulan September 1945 delegasi dari buruh atau pegawai listrik dan gas yang 

diketahui oleh KOBARSIH menghadap pimpinan KNI pusat yang pada waktu itu 

diketahui oleh Mr. KASMAN SINGODIMEJO untuk melaporkan hasil perjuangan 

mereka. Selanjutnya delegasi KOBARSIH bersama-sama dengan pimpinan KNI 

Pusat menghadap Presiden SOEKARNO untuk menyerahkan Republik Indonesia. 

Penyerahaan terebut diterima oleh Presiden SOEKARNO. Dan kemudian dengan 

penetapan pemerintah tahun 1945 nomor 1 s/d tertanggal 27 Oktober 1945. Maka 

dibentuklah jawatan listrik dan gas dibawah departemen pekerjaan umum dan tenaga. 

Adanya agresi Belanda I dan II sebagian besar perusahaan-perusahaan listrik 

dikuasai kembali oleh pemerintah Belanda atau pemiliknya semula, pegawai-

pegawai yang tidak mau menggabungkan diri pada kantor jawatan listrik dan gas 

didaerah-daerah Republik Indonesia yang bukan daerah pendudukan Belanda untuk 

meneruskan perjuangan para pemuda, kemudian mengajukan MOSI yang dikenal 

MOSI KOBARSIH tentang parlemen RI No. 163 tanggal 3 Oktober 1953 tentang 

nasionalisasi perusahaan listrik milik bangsa asing di Indonesia jika waktu 

konsesinya habis. Sejalan dengan meningkatnya perjuangan bangsa Indonesia untuk 

membebaskan Irian Jaya dari tangan Belanda, maka dikeluarkan Undang-Undang 

No. 86 tahun 1958 tertanggal 27 Desember 1958 tentang nasionalisasi semua 

perusahaan Belanda dan peraturan pemerintah No. 18 tahun 1958 tentang 

nasionalisasi perusahaan listrik dan gas milik Belanda. Dengan undang-undang 

tersebut, maka seluruh perusahaan listrik Belanda berada di tangan bangsa Indonesia. 

Sejarah ketenagalistrikan di Indonesia mengalami pasang surut sejalan 

dengan pasang surutnya perjuangan bangsa. Tanggal 27 Oktober 1945 kemudian 

dikenal sebagai hari listrik dan gas, hari tersebut telah diperingati untuk pertama kali 

tanggal 27 Oktober 1946 bertempat digedung Badan Pekerja Komite Nasional Pusat 

(BPKNIP) Yogyakarta. Penempatan secara resmi tanggal 27 Oktober 1945 sebagai 

hari listrik dan gas berdasarkan keputusan menteri pekerjaan umum dan tenaga listrik 

yang jatuh pada tanggal 3 Desember 1992. Mengingat pentingnya semangat dan 

nilai-nilai hari listrik, maka berdasarkan keputusan Menteri pertambangan dan energi 

No.1134.K/43.PE/1992 tanggal 31 Agustus 1992 ditetapkanlah tanggal 27 Oktober 
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1992 sebagai Hari Listrik Nasional. Pada bulan Juni tahun 1994 PT. PLN Persero 

mulai ditetapkan sebagai Perusahaan Perseroan. 

PT. PLN Persero KSKT cabang Palangka Raya merupakan salah satu cabang 

PT. PLN Persero di Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, yang 

terletak di Propinsi Kalimantan Tengah sebagai Ibukotanya. PT. PLN Persero cabang 

Palangka Raya membawahi beberapa unit ranting yang berbeda pada setiap 

kabupaten. Daerah kerja PT. PLN Persero yaitu: 

1. Kotamadya Palangka Raya = Kantor PLN Cabang Palangka Raya 

2. Kabupaten Kotawaringin Timur = Kantor Ranting Sampit  

3. Kabupaten Kotawaringin Barat = Kantor Ranting Pangkalan Bun 

4. Kabupaten Seruyan = Ranting Kuala Pembuang 

5. Kabupaten Sukamara = Ranting Sukamara 

6. Kabupaten Gunung Mas = Ranting Kuala Kurun 

7. Kabupaten Lamandau = Ranting Nanga Bulik 

8. Kabupaten Katingan = Rantingan Kasongan 

2.1.2 Visi Dan Misi PLN 

Visi  

Di akui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul 

dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani. 

Misi 

Sedangkan misi dari PT. PLN Persero adalah: 

1. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada 

kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham. 

2. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan 

masyarakat. 

3. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi. 

4. Menjalankan kegiatan usaha yang handal. 
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Motto 

 Listrik untuk kehidupan yang lebih baik (electricity for a better life) 

Penerapan Nilai-Nilai 

1. Saling Percaya 

2. Integritas 

3. Peduli 

4. Pembelajar 

2.1.3 Logo PT PLN (Persero) 

 

Gambar 2.1 Logo PT. PLN Persero 
      Sumber: PT. PLN Persero, 2006 

2.1.4 Struktur Organisasi 

 Struktur organisasi PT. PLN Persero Cabang Palangka Raya,  yaitu: 

 

Gambar 2.2 Struktur organisasi PT. PLN Persero 
            Sumber: PT. PLN Persero, 2006 
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2.1.5 Sistem Distribusi Tenaga Listrik   

Sistem tenaga listrik merupakan sekumpulan pusat listrik dan gardu induk 

(pusat beban) yang satu sama lain dihubungkan oleh jaringan transmisi sehingga 

merupakan sebuah kesatuan interkoneksi (Djiteng Marsudi, 2006).  Sistem tenaga 

listrik terdiri atas tiga bagian utama yaitu, sistem pembangkitan, sistem transmisi dan 

sistem distribusi. Dari ketiga sistem tersebut sistem distribusi merupakan bagian 

yang letaknya paling dekat dengan konsumen, fungsinya adalah menyalurkan energi 

listrik dari suatu Gardu Induk distribusi ke konsumen. Proses penyampaian tenaga 

listrik ke konsumen melalui pembangkit listrik atau pusat-pusat listrik seperti PLTA, 

PLTU, PLTG, PLTP dan PLTD, kemudian disalurkan melalui saluran transmisi 

setelah terlebih dahulu dinaikkan tegangannya oleh transformator penaik tegangan 

(step up transformator)  yang ada di pusat listrik. Setelah tenaga listrik disalurkan 

melaui saluran transmisi maka sampai ke tenaga listrik ke gardu induk (GI) untuk 

diturunkan tegangannya melalui transformator penurun tegangan (step down 

transformator) menjadi tegangan menengah atau juga disebut tegangan distribusi 

primer. Setelah tenaga listrik disalurkan melalui jaringan distribusi primer maka 

kemudian tenaga listrik diturunkan tegangannya dalam gardu-gardu distribusi 

menjadi tegangan rendah, kemudian disalurkan melalui jaringan tegangan rendah 

untuk selanjutnya disalurkan ke rumah-rumah konsumen (pelanggan) PT. PLN 

Persero melalui sambungan rumah (Djiteng Marsudi, 2006).  

 

Gambar 2.3 Proses penyampaian tenaga listrik 
        Sumber: Djiteng Marsudi, 2006 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



IV-12 

 

Gambar 2.4 Skema pusat listrik yang dihubungkan melalui saluran 
transmisi ke gardu induk 

                                       Sumber: Djiteng Marsudi, 2006 
 

Sistem distribusi merupakan bagian dari sistem sistem tenaga listrik yang 

paling dekat dengan pelanggan. Sistem distribusi merupakan jaringan yang di isi dari 

sebuah Gardu Induk (GI). Sistem distribusi terdiri dari jaringan tegangan menengah 

(JTM) dan jaringan tegangan rendah (JTR).  

 

Gambar 2.5 Jaringan tegangan menengah (JTM), Jaringan tegangan   
rendah (JTR) dan sambungan rumah ke pelangan 

                               Sumber: Djiteng Marsudi, 2006 

 Adapun bagian-bagian dari sistem distribusi tenaga listrik adalah, Gardu 

Induk,  Distribusi Jaringan Primer (JTM), Transformator Distribusi, Jaringan 
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Sekunder (JTR). Dalam proses penyampaian tenaga listrik dari sistem distribusi 

kepada konsumen, terdapat 2 jenis hantaran, yaitu: 

1. Saluran udara 

 Pada saluran udara ini terdapat 2 jenis tegangan yang digunakan pada hantaran 

melalui saluran udara yaitu: 

a. Saluran udara tegangan menengah (SUTM) 

b. Saluran udara tegangan rendah (SUTR) 

Jaringan udara ini direncanakan untuk kawasan dengan kepadatan beban rendah atau 

sangat rendah, misalnya pinggiran kota, kampung atau kota kecil dan tempat-tempat 

yang jauh serta luas dengan beban tersebar. Seringkali juga digunakan untuk 

melayani daerah yang sedang berkembang sebagai tahapan sementara. Kota-kota 

besar dengan mayoritas beban perumahan kebanyakan menggunakan jaringan udara. 

Ciri-ciri terpenting jaringan udara adalah, gardu-gardu tiang yang berkapasitas kecil, 

semua peralatan dari jenis peralatan luar, kemampuan penyaluran lebih kecil 

dibandingkan dengan jaringan bawah tanah. Adapun peralatan jaringan udara adalah, 

kawat penghantar, isolator, tiang, trafo out door type, pengaman lebur, arrester, 

saklar-saklar (pmt, pms dan pmb), recloser saluran dan sectionalizer. 

2. Saluran kabel tanah 

 Pada saluran kabel tanah terdapat 2 jenis tegangan yang digunakan pada hantaran 

melalui saluran kabel tanah yaitu: 

a. Saluran kabel tegangan menengah (SKTM) 

b. Saluran kabel tegangan rendah (SKTR) 

Jaringan kabel tanah ini direncanakan untuk kawasan dengan padat beban tinggi atau 

sangat tinggi, misalnya kota metropolitan atau kota-kota besar.  Ciri-ciri terpenting 

dari jaringan kabel tanah adalah, gardu-gardunya jenis gardu beton, kapasitas besar 

dan peralatan berjenis peralatan dalam. Adapun peralatan jaringan kabel tanah 

adalah, kabel, trafo in door type, saklar-saklar (pmt, pms dan pmb), kapasitor, 

peralatan pengaman, peralatan kontrol atau otomat, trafo instrument, peralatan 

tegangan rendah. 

Pada kedua jenis hantaran baik mealalui saluran udara dan melalui kabel 

tanah mempunyai perbedaan. Perbedaaan tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1 

dibawah ini. 
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Tabel 2.1 Perbedaan saluran udara dan kabel tanah 

No Masalah Saluran Udara Saluran Kabel Tanah 
1 Biaya penyaluran Murah Lebih mahal 
2 Perluasan Cepat, mudah Lebih sulit 
3 Pengoperasian Mudah Lebih sulit 

4 Pemeliharaan 
Mudah, tetapi lebih 
sering diinspeksi 

Praktis tidak perlu 
dipelihara 

5 Perbaikan kerusakan Mudah Lebih sulit 
6 Gangguan Lebih banyak Sedikit 
7 Pengaruh lingkungan Besar Kecil 

8 
Keamanan terhadap 
lingkungan 

Rawan Aman 

9 Estetika (keindahan) Kurang baik Baik 
        Sumber : PLN, 2006 

2.2 LANDASAN TEORI 

Pada sub bab ini memuat penjelasan teori-teori yang menunjang dalam 

pengolahan data yaitu diantaranya, konsep manajemen kualitas, konsep analisis 

sistem, fault tree analisis, dan failure mode and effect analysis. 

2.2.1 Pengertian Kualitas 

 Ada banyak sekali definisi dan pengertian kualitas, yang sebenarnya definisi 

atau pengertian yang satu hampir sama dengan definisi atau pengertian yang lain. 

Pengertian kualitas menurut Feigenbaum (1991), kualitas merupakan keseluruhan 

karakteristik produk dan jasa yang meliputi marketing, engineering, manufacture, 

dan maintenance di mana produk dan jasa tersebut dalam pemakaiannya akan sesuai 

dengan kebutuhan dan harapan pelanggan. Pengertian kualitas menurut 

Scherkenbach (1991), kualitas ditentukan oleh pelanggan, pelanggan menginginkan 

produk dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan harapannya pada suatu tingkat 

harga tertentu yang menunjukkan nilai produk tersebut. Kualitas suatu produk atau 

jasa adalah kemampuan di mana produk atau jasa tersebut dapat memuaskan 

keinginan dari pemakai atau konsumen (Mitra, 1993) 

 Kualitas merupakan kepuasan yang harus diberikan kepada konsumen (Juran 

and Gryna, 1993). Produk  atau jasa yang berkualitas adalah produk atau jasa yang 

sesuai dengan keinginan konsumen sehingga dapat memenuhi kepuasan konsumen. 

Kegiatan pengendalian kualitas merupakan langkah riil yang harus dilakukan oleh 
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setiap perusahaan untuk menjawab keinginan konsumen akan produk atau jasa yang 

berkualitas (Chapman & Hall, 1994). Setiap kegiatan pengendalian kualitas ini harus 

didasarkan pada pemahaman keinginan konsumen akan suatu produk atau jasa. 

Manajemen kualitas  memiliki enam konsep dasar manajemen agar suatu 

organisasi mempunyai kerangka kerja yang jelas dalam memanajemen kualitas 

produk atau jasa (Chapman & Hall, 1994). Adapun keenam konsep dasar tersebut, 

yaitu: 

1. Konsumen internal dan eksternal (costumers external and internal). 

Konsep ini mengemukakan bahwa kesuksesan suatu organisasi tergantung pada 

kemampuan pemahaman tehadap keinginan konsumen. Konsumen yang 

dimaksud adalah semua orang yang menggunakan produk atau jasa yang 

ditawarkan dan semua personel yang ada dalam organisasi.  

2. Perbaikan yang berkesinambungan (never-ending improvement). 

Perbaikan yang berkesinambungan mengemukakan bahwa manajemen kualitas 

merupakan suatu proses yang harus berkelanjutan. Proses perbaikan 

berkesinambungan dilakukan pada semua komponen yang ada dalam organisasi.   

3. Pengendalian setiap proses kegiatan (control of business prosesses). 

Kualitas dari produk atau jasa tergantung pada kegiatan awal yang 

dilakasanakan. Peran suatu pengendalian proses kegiatan adalah untuk 

memastikan bahwa semua kegiatan berjalan dengan efektif dan efisien. Konsep 

ini menganggap bahwa pengendalian proses kegiatan lebih sulit dibandingkan 

dengan pengendalian produk atau jasa karena pengendalian setiap proses 

kegiatan akan melibatkan semua komponen organisasi. 

4. Manajemen dari arus bawah untuk pencegahan (upstream preventive 

management). 

Kesuksesan suatu organisasi dipengaruhi oleh kemampuan organisasi untuk 

menyelesaikan permasalahan dengan menghilangkan pengaruh penyebab 

permasalahan dan tindakan preventif organisasi untuk mencegah timbulnya 

permasalahan. Konsep manajemen arus bawah mengemukakan bahwa 

pencegahan harus dilakukan mulai dari proses awal suatu kegiatan. Data dan 

informasi yang diperoleh dari proses awal akan digunakan  untuk mengantisipasi 

munculnya permasalahan pada proses selanjutnya.  
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5. Melakukan tindakan preventif (on going preventive action). 

Suatu organisasi yang baik akan menghilangkan semua penyebab dan semua 

potensi penyebab permasalahan dalam suatu proses. Kegiatan preventif dan 

korektif dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Adapun hasil dari kegiatan 

preventif dan korektif menjadi pencegah munculnya permasalahan pada proses 

selanjutnya. 

6. Kepemimpinan dan kerjasama tim (leadership and team work). 

Kepemimpinan dan kerjasama tim akan sangat menentukan keberhasilan suatu 

organisasi untuk mencapai tujuannya. Manajemen kualitas yang baik 

memerlukan kepemimpinan yang baik dan kerjasama setiap komponen dalam 

organisasi. Kepemimpinan akan sangat berperan dalam pengambilan keputusan 

untuk menyelesaikan suatu permasalahan, sedangkan kerjasama tim akan 

berperan dalam pelakasanaan semua keputusan yang diambil.  

2.2.2 Konsep Analisis Sistem 

Sistem merupakan kumpulan obyek-obyek yang saling berinteraksi dan 

bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan. Metode-metode analisis sistem digunakan 

untuk menganalisis adanya kesalahan dalam suatu sistem. Analisis sistem dapat 

dilakukan secara sederhana maupun secara komplek, akan tetapi secara umum 

analisis sistem akan melibatkan dua kategori pertanyaan (FAA. System Safety 

Handbook, 2000), sebagai berikut: 

1. Pertanyaan yang berkaitan dengan sebab,  

 Sebab adalah suatu kondisi yang akan mengakibatkan munculnya kejadian 

lain dalam sistem. Sebab merupakan kejadian awal yang harus dianalisis dengan baik 

untuk mencegah munculnya kejadian-kejadian berikutnya yang tidak diinginkan. 

Adapun contoh pertanyaan yang berkaitan dengan sebab misalnya apa penyebab 

kereta api bisa bertabrakan. 

2. Pertanyaan yang berkaitan dengan akibat, 

  Akibat adalah suatu kondisi yang akan muncul di dalam sistem karena adanya 

sebab. Analisis kemudian dilakukan untuk mengetahui akibat apa yang muncul jika 

suatu kondisi awal (sebab) terjadi. Adapun contoh pertanyaan berkaitan dengan 
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sebab misalnya apa yang akan terjadi jika sopir pada saat mengemudi dalam kondisi 

mabuk.  

Beberapa metode yang digunakan untuk melakukan analisis sistem (FAA. 

System Safety Handbook, 2000), sebagai berikut: 

1.  Accident analysis 

Accident analysis digunakan untuk mengevaluasi munculnya suatu kejadian yang 

tidak diinginkan dengan menggunakan skenario-skenario kejadian. Setiap 

kejadian harus diidentifikasi dan diinvestigasi dengan baik untuk mencari 

penyebabnya. 

2.  Action error analysis 

Action error analysis digunakan untuk menganalisis interaksi antara mesin dan 

manusia. Tujuan action error analysis adalah untuk mencari akibat yang 

ditimbulkan jika manusia membuat kesalahan dalam melaksanakan tugas yang 

berkaitan dengan mesin-mesin otomatis. 

3. Barrier analysis 

Barrier analysis diaplikasikan dengan mengidentifikasi kemungkinan kebocoran 

aliran energi dan kemudian mengidentifikasi atau memperbaiki penghambat 

untuk mencegah kerusakan atau kecelakaan karena energi yang berlebihan. 

Barrier analysis merupakan suatu untuk melakukan analisis kualitatif terhadap 

sistem, keamanan sistem dan kecelakaan atau kerusakan yang ditimbulkan 

karena adanya aliran energi yang berlebihan. 

4.   Cable failure matrix analysis 

Digunakan untuk mengidentifikasi resiko-resiko yang berkaitan dengan semua 

bentuk kerusakan kabel dan berkaitan dengan bentuk, pencegahan kerusakan dan 

pengaman kabel. Apabila kabel rusak, maka sistem menjadi terganggu dan 

kerusakan sistem dapat terjadi. Ketidakcocokan desain kabel dapat 

mengakibatkan kerusakan dan kecelakaan pada sistem. 

5.   Cause consequence analysis 

Mengkombinasikan teknik analisis bottom up dan top down dari even tree 

analysis dan fault tree analysis. Hasil yang diperoleh adalah didapatkannya 

skenario penyebab kerusakan yang paling potensial. Merupakan alat untuk 

mengevaluasi berbagai resiko pada suatu sistem komplek. 
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6.  Common cause analysis 

Common cause analysis digunakan untuk mengidentifikasi kerusakan atau 

peristiwa yang terjadi saat ini dan selalu berulang pada suatu sistem, operasi atau 

prosedur. Common cause akan muncul pada keseluruhan sistem yang terdiri atas 

perilaku manusia, aktivitas, desain sistem dan semua komponen yang 

mengakibatkan kejadian berulang. 

7.   Critically analysis 

Tujuan dari critically analysis adalah untuk mencari faktor terpenting penyebab 

kerusakan pada metode failure modes and effect analysis. Teknik ini dapat 

diaplikasikan pada semua sistem, proses, prosedur, dan semua elemen-

elemennya. 

8.   Even tree analysis 

Even tree analysis memodelkan urutan kejadian mulai dari kejadian-kejadian 

awal. Metode ini dapat digunakan untuk menyusun, memisahkan dan 

mengkualifikasi kejadian yang paling penting mulai dari kejadian-kejadian yang 

paling awal. 

9.   Failure mode and effect analysis (FMEA) 

FMEA merupakan metode analisis induktif  untuk mengidentifikasi kerusakan 

pada sistem. Analisis dapat dilakukan pada komponen-komponen elektrik, 

elektronik, dan sistem perangkat keras.   

10. Failure mode, effect and critically  analysis (FMCEA) 

Hampir sama dengan FMEA akan tetapi ditambahkan dengan nilai kritik. 

11. Fault tree analysis (FTA) 

FTA merupakan metode analisis deduktif untuk mengidentifikasi terjadinya 

kerusakan pada sistem dengan cara menggambarkan alternatif-alternatif  kejadian 

dalam suatu blok diagram secara terstruktur. Analisis deduktif dapat dilakukan 

pada semua sistem komplek. 

2.2.3 Fault Tree Analysis (FTA) 

Metode fault tree analysis (FTA) pertama dikembangkan pada tahun 1961 

oleh H.A.Watson untuk mengevaluasi tingkat keamanan minuteman launch control 

system. Secara singkat FTA adalah sebuah rancangan grafis yang mewakili system 
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failure mode. Grafis yang ditampilkan memberikan ilustrasi variasi pararel dan 

kombinasi sequential dari kerusakan komponen dan kesalahan operator yang 

menyebabkan kecacatan untuk selanjutnya dikombinasikan guna mendapatkan 

sistem kecacatan (James M. Kelly, 2003). Diagram ini memberikan kemudahan 

untuk mengikuti aliran events dan subevents pada setiap kesalahan tertentu dan juga 

mempermudah menemukan letak event yang mempunyai pengaruh paling besar 

terhadap terjadinya suatu kesalahan. 

Fault tree analysis (FTA) digunakan kaum profesional sebagai  sebuah alat 

pengidentifikasi kesalahan dengan mengevaluasi dan mengendalikan resiko 

kesalahan sehingga kesalahan yang terjadi dapat dipecahkan dan  selanjutnya tidak 

terulang kembali. Proses fault tree analysis (FTA) ini secara luas digunakan untuk 

menyelesaikan bermacam-macam masalah dimulai dari masalah keselamatan hingga 

masalah manajemen (FAA System Safety Handbook, 2000). 

Prinsip kerja metode fault tree analysis (FTA) adalah menelusuri suatu 

kegagalan fungsi secara deduktif hingga ke penyebab sesungguhnya dengan 

menggunakan pemikiran logika dan data kejadian di lapangan. Analisis logis ini 

secara fungsional harus merepresentasikan keseluruhan sistem termasuk didalamnya 

seluruh kombinasi system fault events yang dapat menyebabkan atau berkontribusi 

terjadinya kejadian yang tidak diinginkan. Setiap fault event harus sudah dianalisis 

untuk menentukan hubungan logis yang mendasari terjadinya fault event. Pohon 

kesalahan ini dikembangkan hingga seluruh input fault event terdefinisi, yang jika 

memungkinkan selanjutnya dihitung secara kuantitatif untuk memperoleh 

probabilitas. Ketika pohon telah sempurna, pohon ini akan menjadi jaringan gerbang 

logika dari suatu kesalahan sistem yang berisi kombinasi setiap kejadian atau kondisi 

yang berisi input primer, sekunder dan input-input lain yang dapat mempengaruhi 

atau memicu terjadinya kesalahan (FAA System Safety Handbook, 2000). 

Dalam pembuatan analisa pohon kesalahan (FTA) dilakukan dengan prosedur 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Identifikasi kesalahan dalam sistem (undesired event) 

Undesired event merupakan suatu permasalahan dalam sistem berupa kondisi 

yang tidak berjalan dengan benar dan tidak dinginkan yang terjadi dalam sistem. 

Selanjutnya, undesired event tersebut dapat dijadikan sebagai “top level event” 
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dan muncul di bagian puncak dari diagram apabila dapat memenuhi kriteria-

kriteria pengidentifikasian top level event. Kriteria tersebut (Benjamin S 

Blanchard, 2004), adalah: 

a. Top level event dapat dengan jelas terdefinisi (unambigous definable). 

Penentuan top level event sebagai langkah awal pembuatan fault tree harus 

terdefinisi dengan jelas dan tidak mengandung banyak pengertian. Top level 

event harus memenuhi kriteria ini untuk menghindari pembuatan fault tree 

yang terlalu luas, komplek dan tidak terfokus. 

b. Top level  event dapat dengan jelas teramati (clearly observable). 

Kriteria ini perlu dipertimbangkan agar top level event yang terpilih dapat 

dicari penyebabnya dan dikembangkan menjadi level-level yang lebih rendah 

dengan jelas. 

c. Top level  event dapat terukur (measurable). 

Top level event  yang dipilih harus dapat terukur. Ukuran tersebut dapat 

berupa jumlah kejadian top level event, frekuensi kejadian top level event, 

akibat  top level event ataupun ukuran-ukuran yang lainnya. 

2. Membangun fault tree 

Berdasarkan top level event yang telah ditentukan, selanjutnya fault tree analysis 

(FTA) dikembangkan dalam cabang-cabang yang menerangkan event tersebut. 

Setiap cabang menjadi acuan untuk menjelaskan level event yang lebih rendah, 

yang menyebabkan level event diatasnya. Setiap event dalam fault tree analysis 

(FTA)  secara kontinu kemudian didefinisikan dalam level yang lebih rendah. 

Proses ini berakhir ketika komponen level kecacatan tidak dapat diuraikan lagi 

dan menjadi event yang paling rendah. Event paling rendah disebut juga “basic 

event”. Basic event tersebut didefinisikan sebagai “limit of resolution” untuk 

analisis. Event diuraikan dengan logika gates yang mengindikasikan bagaimana 

level event yang lebih rendah harus dikombinasikan untuk menginisiasi level 

event yang lebih tinggi. 

3. Menampilkan analisis untuk setiap komponen level 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



IV-21 

Menghitung probabilitas kesalahan level paling bawah untuk setiap cabang dari 

pohon kesalahan. Hal ini memungkinkan  dilakukan jika terdapat nilai estimasi 

probabilitas pada kejadian top level event. 

4. Menentukan minimal cut sets 

Hasil akhir fault tree adalah kumpulan kejadian dasar (basic event) atau 

kombinasinya yang menyebabkan top level event terjadi. Tidak menutup 

kemungkinan pada hasil akhir yang diperoleh muncul kejadian atau kombinasi 

kejadian yang berulang dan lebih dari satu kali. Oleh karena perlu dilakukan 

penyederhanaan basic event agar diperoleh ringkasan kumpulan kejadian paling 

sederhana yang dapat menyebabkan top level event terjadi. Minimal Cut sets 

adalah ringkasan kumpulan dari kejadian dasar (basic event) paling sederhana 

yang mana jika event tersebut terjadi bersama-sama maka secara pasti top level 

event akan terjadi. 

Model analisa fault tree analysis (FTA) terbagi atas dua macam, yaitu metode 

kualitatif dan metode kuantitatif.  Metode kualitatif berisi tentang identifikasi 

terhadap berbagai macam kejadian atau kombinasi kejadian yang akan menyebabkan 

“top level event” terjadi. Selanjutnya analisa secara kuantitatif, dimana metode ini 

memungkinkan  dilakukan jika terdapat nilai estimasi probabilitas pada kejadian top 

level event. Pendekatan kuantitatif  akan menambah kegunaan fault tree analysis 

(FTA) tetapi akan menjadi lebih mahal dan sering kali sulit untuk ditampilkan. 

Kedua metode tersebut efektif dan digunakan untuk mengidentifikasi area yang 

paling kritis dalam sistem untuk operasi yang aman. 

Secara garis besar struktur fault tree adalah berupa tampilan grafis (diagram) 

logika yang terdiri atas simbol-simbol. Simbol tersebut terbagi menjadi dua kategori 

yaitu ‘gates’ dan ‘events’. Keduanya membangun tampilan yang menggambarkan 

hubungan yang terjadi antara kegagalan fungsi peralatan, kesalahan manusia dan 

suatu kecelakaan. Bentuk gates terletak pada jalur logika fault tree dan menunjukkan 

hubungan antara event yang dibutuhkan agar event di level atas dapat terjadi. Bentuk 

gates yang utama dan sering digunakan adalah AND gate dan OR gate. Sedangkan 

beberapa macam simbol event yang digunakan antara lain kotak, lingkaran, belah 

ketupat, segitiga, oval dan bentuk-bentuk lainnya. Bentuk simbol events yang sering 

digunakan adalah kotak, lingkaran dan belah ketupat. 
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Tabel 2.2 Simbol event 
N o

5

6

1

2

3

4

S im b o l  e v e n t N a m a  d a n  k e te r a n g a n

B a s ic  e v e n t .  E v e n t in i  a d a la h  k o n d is i  b a ta s  p a l in g
b a w a h  d a r i  fa u l t  t r e e d a n  t id a k  b is a  d ik e m b a n g k a n
la g i  m e n ja d i  e v e n t- e v e n t y a n g  le b ih  r e n d a h .

T o p  e v e n t a ta u  in te r m e d ia te  e v e n t d e s c r ip t io n  b o x.
M e ru p a k a n  k o n d is i U n d e s ir e d  E v e n t y a n g  s e la n ju tn y a
d ik e m b a n g k a n  m e n ja d i le v e l- le v e l y a n g  le b ih  re n d a h .

C o n d it io n a l e v e n t.  A d a la h  b a ta s a n  k h u su s  a ta u  k o n d is i
y a n g  d ip a k a i u n tu k  g e rb a n g  lo g ik a . D ig u n a k a n  k h u s u sn y a
u n tu k  g e rb a n g  P R IO R IT Y  A N D d a n  IN H IB IT .

U n d e v e lo p e d  e v e n t.  M e ru p a k a n  s e b u a h  e v e nt y a n g  t id a k
d a p a t d ik e m b a n g k a n  le b ih  la n ju t d ik a re n a k a n
k e tid a k c u k u p a n  a la sa n  a ta u  in fo rm a s i y a n g  t id a k  d a pa t
d ip e ro le h .

E x te r n a l e v e n t a ta u  “ H o u s e ”  e v e n t.  M e ru p a k a n  s e b u a h
e v e n t y a n g  d ih a ra p k a n  te r ja d i a ta u  t id a k  te r ja d i d e n g a n
p a s ti  s e la m a  o p e ra s i.  E v e n t in i  b u k a n  m e ru p a k a n  s e b u a h
k e sa la h a n  (fa u lt) .

T r a n s fe r  S y m b o l.  M e n u n ju k k a n  lo g ik a  y a n g  d ib a n g u n
d ila n ju tk a n  p a d a  b a g ia n  la in ,  a ta u  m e n u n ju k k a n   lo gik a
y a n g  d ib a n g u n  m e ru p a k a n  k e la n ju ta n  d a r i s u a tu  b a g ian
lo g ik a  y a n g  la in .

 

 

Tabel 2.3 Simbol gate 
N o

6

7

4

5

2

3

S im bol G ate N am a dan  ke te rangan

1

k

n  in p u t

An d  g a te. O u tp u t e ve n t te r jad i jik a  se m u a  in p u t
e ve n t te rja d i se c a ra  b e rsa m a an .

O R  g a te. O u tp u t e ve n t te r ja d i jik a  p a lin g  tid a k
sa tu  in p u t ev en t te r jad i.

k  o u t o f n  g a te. O u tp u t ev e n t te r ja d i jik a  p a lin g
se d ik it k o u tp u t d a ri n in p u t e v en t te rja d i.

Ex c lu siv e  O R  g a te. O u tp u t e v en t te r jad i jik a  sa tu
in p u t e ve n t,  te tap i tid ak  k ed u a n y a  te rjad i.

In h ib it g a te. In p u t m e n g h a silk a n  o u tp u t j ik a
co n d itio n a l e ve n t a d a .

Pr io ro ty  A N D  g a te. O u tp u t e ve n t te r ja d i jik a
sem u a  in p u t e v en t te r jad i b a ik  d a ri k a n a n
m au p u n  k iri.

N O T  g a te.  O u tp u t ev e n t te r ja d i jik a  in p u t e ve n t
tid ak  te r jad i.

 

 

Output yang akan diperoleh pada langkah fault tree analysis ini adalah 

kumpulan kejadian-kejadian dasar (basic events) atau kombinasinya yang menjadi 

penyebab terjadinya Undesired Event. 

     Sumber: Benjamin S Blanchard, 2004 

     Sumber: Benjamin S Blanchard, 2004 
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Fault tree analysis (FTA) menggunakan langkah-langkah terstruktur dalam 

melakukan analisis deduktif pada sistem. Adapun langkah-langkah fault tree analysis 

(FTA)  (Blanchard, 2004) dalam suatu sistem, sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi kejadian atau peristiwa terpenting dalam sistem (top level 

event), 

Langkah pertama dalam fault tree analysis (FTA) ini merupakan langkah penting 

karena akan mempengaruhi hasil analisis sistem. Pada tahap ini, dibutuhkan 

pemahaman tentang sistem dan pengetahuan tentang jenis-jenis kerusakan 

(undesired event) untuk mengidentifikasi akar permasalahan sistem.  

Pemahaman tentang sistem dilakukan dengan mempelajari semua informasi 

tentang sistem dan ruang lingkupnya. Pengetahuan dan pemahaman tentang 

jenis-jenis kerusakan, sebab, serta efek yang ditimbulkan diperlukan untuk 

mengetahui karakteristik dan kompleksitas sistem.  

2. Membuat pohon kesalahan (fault tree), 

Setelah permasalahan terpenting teridentifikasi, langkah berikutnya adalah 

menyusun urutan sebab akibat pohon kesalahan (fault tree). Pada tahap ini, cause 

and effect diagram (Ishikawa) dapat digunakan untuk menganalisis kesalahan dan 

mengeksplorasi keberadaan kerusakan-kerusakan yang tersembunyi. Pembuatan 

pohon kesalahan (fault tree) dilakukan dengan menggunakan simbol-simbol 

boolean. Standarisasi simbol-simbol tersebut diperlukan untuk komunikasi dan 

kekonsistenan pohon kesalahan (fault tree).  

3. Menganalisis pohon kesalahan (fault tree) 

Analisis pohon kesalahan (fault tree) diperlukan untuk memperoleh informasi 

yang jelas dari suatu sistem dan perbaikan-perbaikan apa yang harus dilakukan 

pada sistem. Tahap-tahap analisis pohon kesalahan dapat dibedakan menjadi 3, 

yaitu:  

a. Menyederhanakan pohon kesalahan (fault tree), tahap pertama analisis pohon 

kesalahan adalah menyederhanakan pohon kesalahan dengan menghilangkan 

cabang-cabang yang memiliki kemiripan karakteristik. Tujuan 

penyederhanaan ini adalah untuk mempermudah dalam melakukan analisis 

sistem lebih lanjut.  
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b. Menentukan peluang munculnya kejadian atau peristiwa terpenting dalam 

sistem (top level event), setelah pohon kesalahan disederhanakan, tahap 

berikutnya adalah menentukan peluang kejadian paling penting dalam sistem. 

Pada langkah ini, peluang semua input dan logika hubungan yang digunakan 

digunakan sebagai pertimbangan penentuan peluang.  

c. Mereviu hasil analisis, reviu hasil analisis dilakukan untuk mengetahui 

kemungkinan perbaikan yang dapat dilakukan pada sistem.  

 Output yang diperoleh setelah melakukan fault tree analysis (FTA) adalah 

peluang munculnya kejadian terpenting dalam sistem dan memperoleh akar 

permasalahan penyebabnya. Akar permasalahan tersebut kemudian digunakan untuk 

memperoleh prioritas penyelesaian  permasalahan yang tepat pada sistem.  

2.2.4 Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) 

Failure mode and effect analysis (FMEA) merupakan metode analisis 

induktif untuk mengidentifikasi kerusakan produk dan atau proses yang paling 

potensial dengan mendeteksi peluang, penyebabnya, efek, dan prioritas perbaikan 

berdasarkan tingkat kepentingan kerusakan (Blanchard, 2004). Analisis induktif 

merupakan analisis yang dimulai dari penyebab-penyebab kerusakan dan bagaimana 

kerusakan bisa terjadi. Metode FMEA akan mendefinisikan segala sesuatu yang 

rusak dan mengapa kerusakan bisa terjadi (failure modes) serta mengetahui efek dari 

setiap kerusakan pada sistem (failure effect). Sedangkan menurut Stamatis (1995), 

FMEA adalah sebuah cara teknis yang digunakan untuk mendefinisikan, 

mengidentifikasi dan menghilangkan potensial  kegagalan, masalah, kesalahan dan 

sebagainya dari suatu sistem, desain, proses dan pelayanan sebelum sampai kepada 

konsumen.  

Metode FMEA dapat digunakan untuk mereview desain produk, proses atau 

sistem dengan mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang ada dan kemudian 

menghilangkannya (Chapman & Hall, 1994). Beberapa bagian penting yang ada 

dalam metode FMEA, sebagai berikut:  

1. Failure mode adalah bagian FMEA yang digunakan untuk mengetahui 

bagaimana suatu sistem dapat mengalami kerusakan.  
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2. Failure effect adalah bagian FMEA  yang digunakan untuk mengetahui pengaruh 

terjadinya kerusakan pada sistem. 

3. Cause of failure adalah bagian FMEA yang digunakan untuk mengetahui 

penyebab kerusakan pada sistem. 

4. Risk evaluation adalah bagian FMEA  yang digunakan untuk mengetahui 

masalah terpenting yang harus diperhatikan dan mendapatkan prioritas 

penyelesaian.  

Tipe-tipe FMEA berdasarkan penggunaannya, sebagai berikut: 

1. System FMEA, 

Tipe FMEA yang digunakan untuk menganalisis sistem yang terdiri dari berbagai 

level, mulai dari level komponen dasar sampai dengan level sistem. Pada level 

terendah, FMEA akan mengidentifikasi mengapa suatu komponen bisa 

mengalami kerusakan dan efek apa yang akan terjadi pada sistem. Penggunaan 

system FMEA secara lengkap lebih difokuskan pada level-level yang penting.  

2. Design FMEA,  

Tipe FMEA dilakukan produk atau jasa pada tahap desain sistem. Tujuan design 

FMEA adalah untuk menganalisis suatu desain sistem dan mencari kemungkinan 

pengaruh kerusakan pada sistem. Design FMEA akan dapat memberikan solusi 

dengan memperbaiki desain atau mengurangi pengaruh kerusakan karena 

pengaruh kerusakan sudah diantisipasi pada tahap desain sistem. 

3. Process FMEA, 

Process FMEA dilakukan pada proses manufakturing dengan menampilkan 

kemungkinan kerusakan, keterbatasan peralatan, perlunya pelatihan bagi operator 

dan sumber-sumber penyebab kerusakan. Informasi-informasi tersebut kemudian 

digunakan sebagai dasar untuk melakukan tindakan korektif jika terjadi 

kerusakan proses.  

4. Functional FMEA, 

Functional FMEA dikenal dengan nama black box FMEA dan lebih difokuskan 

terhadap fungsi atau penggunaan suatu komponen atau subsistem dalam suatu 

sistem. Salah satu contoh functional FMEA adalah lebih difokuskannya 

identifikasi fungsi kapasitor sebagai pengatur tegangan dan menganalisis efek 
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yang terjadi apabila kapasitor tidak dapat berfungsi untuk mengatur tegangan 

daripada identifikasi kerusakan kapasitor karena short.  

  Secara singkat berikut ini adalah contoh tabel FMEA, seperti dijelaskan pada 

tabel 2.4 dibawah ini. 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Compone
nt 

Failure 
Mode 

Failure 
Effect 

SEV Causes OCC Controls DET RPN 

        
 
 
 

Sumber : www.manggala.com, 2006 

 Output yang diperoleh setelah langkah-langkah FMEA dilakukan adalah 

dapat mengetahui tingkat kepentingan setiap permasalahan yang ada dalam  sistem 

berdasarkan severity, occurrence, dan detection.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.4 Contoh FMEA 
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2.3 PENELITIAN SEBELUMNYA 

Herry Sulistiya, 2006, Analisis Ketidaksesuaian Warna Kain Celup di 

PT.Sari Warna Asli IV Surakarta Dengan Metode Fault Tree Analysis dan 

Failure Mode and Effect Analysis. PT. Sari warna IV merupakan salah satu 

perusahaan yang bergerak di bidang industri tekstil. Kain yang dihasilkan yaitu kain 

polos, printing, dan celup. Permasalahan yang dihadapi perusahaan ini adalah 

terjadinya ketidaksesuaian warna kain celup hasil produksi dengan kain yang dipesan 

pada kain ekspor. Tahap awal solusi masalah yang dapat dilakukan adalah 

manganalisis kejadia-kejadian yang mungkin menyebabkan terjadinya 

ketidaksesuaian tersebut untuk memperoleh akar permasalahan dan selanjutnya 

ditentukan prioritas penyelesaian yang harus ditempuh. 

Metode yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang terjadi 

adalah FTA dan FMEA. Tahap FTA digunakan untuk mengidentifikasi kejadian atau 

kombinasi kejadian yang dapat menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian warna kain 

celup hasil produksi dengan kain yang dipesan, sedangkan tahap FMEA digunakan 

untuk menentuka prioritas penyelesaian permasalahan tersebut berdasarkan nilai risk 

priority number (RPN) setiap penyebabnya. Nilai RPN diperoleh dengan 

mempertimbangkan severity, frekuensi, dan kemungkinan pendeteksian untuk setiap 

penyebab kesalahan. Hasil pengolahan data pada tahap FTA memberikan informasi 

adanya 22 kejadian dasar penyebab masalah, sedangkan hasil pengolahan data pada 

tahap FMEA menghasilkan 13 urutan prioritas penyelesaian yang harus diambil. 

Ketimpangan distribusi uapa basah, kerusakan mesin, ketimpangan distribusi 

tekanan angin, dan kesalahan manusia merupakan penyebab utama terjadinya 

ketidaksesuaian warna kain celup hasil produksi dengan kain yang dipesan. Oleh 

karena itu, PT. Sari Warna Asli IV Surakarta harus melukukan upaya perbaikan 

sistem berdasarkan pada masinig-masing penyebab masalah utama yang telah 

teridentifikasi tersebut. Upaya nyata perbaikan sistem yang harus dilakukan yaitu 

penambahan unit steam boiler, usaha perawatan mesin secara berkala, penembahan 

unit kompresor, dan pemberian pelatihan proses produksi kain celup kepada operator 

produksi. 
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Donar Setyajid Carel, 2005, Analisis Gangguan Jaringan Lokal Akses 

Kabel Tembaga Dengan Kombinasi Metode Fault Tree Analysis dan Failure 

Mode and Effect Analysis (studi kasus di STO Solo 1, Kandatel Solo, PT. 

Telekomunikasi Indonesia.Tbk). Pada penelitian ini, Tahap FTA digunakan untuk 

menggambarkan permasalahan Jarlokat yang berupa kejadian-kejadian penyebab 

munculnya gangguan, sedangkan Tahap FMEA digunakan untuk mencari prioritas 

penyelesaian permasalahan gangguan Jarlokat berdasarkan nilai Risk Priority 

Number (RPN) setiap penyebab gangguan. Nilai RPN diperoleh dengan 

mempertimbangkan severity, frekuensi dan kemungkinan pengendalian untuk setiap 

penyebab gangguan. 

Hasil pengolahan data pada Tahap FTA memberikan informasi adanya tiga 

belas kejadian dasar penyebab gangguan Jarlokat, sedangkan hasil pengolahan data 

pada Tahap FMEA menghasilkan prioritas penyelesaian masalah gangguan Jarlokat 

berturut-turut sebagai berikut: munculnya gangguan alam; aktivitas pihak ke-3; 

aktivitas manusia; aktivitas binatang; kualitas instalasi tidak baik; kondisi material 

tidak baik; kerusakan komponen pesawat; kerusakan remote pairgain; kerusakan utas 

telepon; adanya tegangan liar; sentral terganggu; rusaknya sekering/aristor; catuan 

tidak stabil. 

Bangun Pribadi, 2006, Evaluasi Dan Perbaikan Proses Bisnis Pasang 

Baru Telepon Kabel Di Wilayah Penambahanjaringan Barudengan 

Menggunakan Fault Tree Analysis Dan Malcolm Baldrige National Quality 

Award. PT. TELKOM selalu berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan 

produk dan layanan telepon kabel, yaitu dengan melakukan pembenahan (repair) 

jaringan kabel lama (existing) dan penambahan jaringan telepon kabel baru di daerah 

yang mempunyai potensi demand yang tinggi, antara lain di daerah Gentan, 

Purbayan, Colomadu, Jaten dan Kaliyoso. Adanya pembenahan dan penambahan 

jaringan ini memberikan kesempatan kepada Calon Pelanggan (Calang) TELKOM 

yang menginginkan PSB telepon kabel. Tetapi dalam pelaksanaan di lapangan, 

proses PSB telepon kabel di wilayah existing berbeda dengan di wilayah 

penambahan jaringan baru, sehingga TELKOM perlu menyusun proses bisnis baru. 

Perbedaan tersebut menimbulkan permasalahan antara lain keterlambatan kring, 

jaringan tidak rapi, tidak mendapat jaringan dan adanya ekskalasi (fatal batal) di 
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lapangan sehingga perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan terhadap proses bisnis 

baru tersebut untuk mencegah dan mengurangi masalah-masalah yang dapat 

merugikan konsumen dan TELKOM. 

Evaluasi dan perbaikan terhadap proses bisnis tersebut menggunakan metode 

Fault Tree Analysis (FTA) dan Malcolm Baldrige National Quality Award 

(MBNQA). Dengan FTA, diidentifikasi fault events yang berkontribusi 

menyebabkan terjadinya Top Level Event Keterlambatan Kring. Hasil dari FTA 

berupa 18 basic events yang tidak dapat dikembangkan lagi menjadi events yang 

lebih rendah. Basic events tersebut kemudian di analisa dengan MBNQA. Analisa 

MBNQA dilakukan dengan mengidentifikasi aktivitas atau proses yang 

menyebabkan terjadinya fault events, kemudian membandingkan aktivitas atau 

proses tersebut dengan aktivitas atau proses yang sesuai dengan standar MBNQA 

TELKOM. 

Berdasarkan hasil dari FTA dan analisa MBNQA, dilakukan perbaikan  

terhadap proses bisnis PSB telepon kabel di wilayah penambahan jaringan baru 

dengan menambah proses penarikan penanggal di awal proses. Tujuan dari 

penambahan proses ini adalah untuk mengendalikan data dan informasi dari IKR 

sehingga data yang diproses merupakan data yang valid. Dengan adanya perbaikan 

ini diharapkan dapat mengurangi permasalahan dalam proses PSB telepon kabel di 

wilayah penambahan jaringan baru. 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 

 
Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai usulan 

perbaikan gangguan saluran udara tegangan menengah (SUTM) dengan kombinasi 

metode fault tree analysis (FTA) dan failure mode and effect analysis (FMEA). 

Langkah-langkah penelitian yang digunakan dilihat pada gambar 3.1 di bawah ini. 

 

          Gambar 3.1  Metodologi penelitian 
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Gambar 3.1  Metodologi penelitian (lanjutan) 

 

Secara umum diagram flowchart diatas menunjukkan dalam tahapan 

penyusunan laporan tugas akhir. Tahapan-tahapan tersebut dapat diuraikan menjadi 

beberapa bagian, adapun bagian-bagian ini dapat dijelaskan pada sub bab berikut ini. 

3.1 IDENTIFIKASI MASALAH 

 Pada tahap ini merupakan awal dalam melakukan penelitian, dimana ruang 

lingkup masalah yang diuraikan adalah permasalahan gangguan listrik pada setiap 

bagian jaringan. Gangguan ini dianalisis menurut dari prioritas utama yang harus 

diselesaikan. Tujuannya adalah memperoleh gambaran permasalahan gangguan 

listrik. Kejadian atau kombinasi kejadian yang dapat menyebabkan munculnya 

gangguan, berdasarkan hasil analisis gangguan dengan metode fault tree analysis 

(FTA) yang kemudian dilanjutkan dengan menganalisis menggunakan metode  

failure mode and  effect analysis (FMEA). Adapun manfaatnya yaitu meningkatkan 
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mutu layanan yang diberikan PT. PLN Persero dengan sedikitnya atau berkurangnya 

gangguan yang terjadi.  

Penelitian ini diperlukan landasan teori yang mendukung pembahasan 

penelitian dengan hal-hal yang meliputi studi literatur, berupa informasi yang 

dibutuhkan untuk penelitian yang berhubungan dengan permasalahan gangguan 

telepon dengan metode fault tree analysis (FTA) dan failure mode and  effect 

analysis (FMEA). 

Data dan informasi pada saat penelitian diperoleh dari bagian Distribusi dan 

Konstruksi, Operasional Distribusi dan Dinas pelayanan gangguan yang mana data 

tersebut akan diidentifikasi apakah gangguan listrik yang terjadi memiliki letak 

gangguan, dimana gangguan itu terjadi, serta penyebab gangguan pada saluran udara 

tegangan menengah (SUTM). 

3.2 PENGUMPULAN DATA 

Data berasal dari data sekunder gangguan listrik bulan Juni 2005-Juni 2006. 

Data gangguan dikelompokkan menurut letaknya, kemudian data tersebut disortir. 

Adapun tujuan sortir data adalah untuk memastikan bahwa data yang diperoleh 

memiliki informasi letak gangguan. Sortir data dilakukan dengan menggunakan short 

dan tool filter dari microsoft excell 2003. Data hasil sortir inilah yang kemudian 

dianalisis dengan menggunakan metode fault tree analysis (FTA) dan dilanjutkan 

dengan failure mode and effect analysis (FMEA). Data yang disortir adalah data 

gangguan listrik saluran udara tegangan menengah yang tidak memiliki letak 

gangguan, penyebab gangguan, dan jenis gangguan. Apabila data sudah sesuai maka 

dilanjutkan pengolahan data, dan apabila belum maka data akan disortir kembali. 

3.3 PENGOLAHAN DATA 

Metode analisis gangguan yang digunakan adalah kombinasi metodef tree 

analysis (FTA) dan failure mode and effect analysis (FMEA). Dari hasil analisis 

dilanjutkan dengan implementasi tahap fault tree analysis (FTA) dan failure mode 

and effect analysis (FMEA), dimana berisi rancangan perbaikan gangguan dan 

usulan perbaikan yang diajukan. 
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3.3.1 Tahap Fault Tree Analysis (FTA) 

Tahap fault tree analysis dilakukan setelah letak permasalahan gangguan 

listrik saluran udara tegangan menengah (SUTM) diketahui. Pada penelitian ini, 

output yang diperoleh setelah melakukan tahap FTA adalah mengetahui kejadian 

terpenting dalam sistem (top level event) dan mengetahui kejadian atau kombinasi 

kejadian yang dapat mengakibatkan munculnya top level event. Langkah-langkah 

fault tree analysis, sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi top level event 

Top level event merupakan kejadian terpenting dalam sistem, dalam penelitian ini 

adalah kejadian terpenting yang menjadi permasalahan dalam jaringan listrik PT. 

PLN Persero. Output langkah identifikasi top level event adalah memilih top level 

event yang tepat untuk dianalisis.  

2. Membuat diagram pohon kesalahan atau fault tree  

Diagram pohon kesalahan dibuat atas pertimbangan cause effect diagram dan 

harus menggambarkan keseluruhan sistem termasuk semua kejadian-kejadian 

tersembunyi dalam gangguan. Diagram pohon kesalahan disusun dengan 

menggunakan simbol-simbol boolean yang terdiri atas simbol-simbol kejadian 

dan simbol-simbol hubungan antar kejadian yang dapat menyebabkan terjadinya 

gangguan.  

Diagram pohon kesalahan akan menunjukkan semua urutan sebab dan akibat 

suatu kejadian yang menimbulkan ganguan. Langkah-langkah membuat diagram 

pohon kesalahan, yaitu;  

a. Karakterisasi letak kerusakan gangguan,  

b. penyusunan cause effect diagram gangguan,  

c. Penyusunan diagram pohon kesalahan gangguan.  

Output langkah pembuatan diagram pohon kesalahan adalah mengetahui 

keseluruhan kejadian yang dapat menyebabkan munculnya gangguan. 

3. Menentukan minimal cut-set  

Tahap minimal cut-set merupakan langkah untuk memperoleh akar permasalahan 

yang menyebabkan munculnya top level event. Minimal cut-set terdiri atas 

kumpulan kejadian-kejadian dasar (basic event) atau kombinasinya yang akan 

menyebabkan munculnya top level event jika terjadi bersama-sama. Pada laporan 
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penelitian ini top level event adalah gangguan listrik saluran udara tegangan 

menengah (SUTM), jadi minimal cut-set adalah kumpulan kejadian yang dapat 

menyebabkan munculnya gangguan. Penentuan minimal cut-set dimulai dari 

level paling tinggi menuju level paling bawah (top-down analysis). 

3.3.2 Tahap Failure Mode and  Effect Analysis (FMEA) 

Tahap failure mode and effect analysis dilakukan setelah tahap fault tree 

analysis selesai dilakukan. Input tahap failure mode and effect analysis (FMEA) 

adalah kejadian dan kombinasi kejadian yang akan menyebabkan munculnya top 

level event atau disebut sebagai minimal cut-set. Output yang diperoleh setelah 

langkah-langkah failure mode and effect analysis (FMEA), dilakukan adalah dapat 

mengetahui tingkat kepentingan setiap permasalahan yang ada dengan 

mempertimbangkan severity, occurrence, dan detection. Dalam menentukan skala  

severity, occurrence, dan detection dilakukan penyebaran kuesioner untuk 

mendapatkan hasil skala severity, occurrence, dan detection. Adapun  langkah-

langkah failure mode and effect analysis (FMEA) sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi fungsi jaringan,  

Jaringan yang diamati adalah saluran udara tegangan menengah (SUTM)  dimana 

jaringan tersebut melaksanakan fungsinya untuk menyampaikan tenaga listrik. 

Jaringan tersebut tidak akan berfungsi baik jika failure mode muncul. 

2. Mengidentifikasi failure mode (modus kegagalan) jaringan, 

Pada langkah ini akan dicari penyebab kegagalan fungsi dari tiap jaringan dalam 

menyampaikan tenaga listrik. Failure mode didapatkan dari penyebab-penyebab 

kegagalan yang digambarkan pada cause effect diagram.  

3. Mengidentifikasi failure effect, 

Setelah didapatkan modus kegagalan (failure mode) gangguan jaringan listrik, 

maka diidentifikasi failure effect. Hal ini, failure effect didefinisikan sebagai 

akibat yang ditimbulkan oleh kegagalan (failure mode) dalam memberikan 

kontribusi terhadap gangguan jaringan listrik. 

4. Menganalisis tingkat keseriusan akibat yang terjadi (severity), 

 Skala yang digunakan adalah 1-5 (Manggala, 2006) dengan rincian sebagai 

berikut: 
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Skala 1 berarti aman 

Skala 2 berarti tidak serius 

Skala 3 berarti cukup serius 

Skala 4 berarti serius dan  

Skala 5 berarti sangat serius (bahaya) 

Menentukan skala dari severity diatas juga digunakan kuesioner sebagai penguat 

dari data dokumen.  

5. Mengidentifikasi sebab-sebab kegagalan (causes), 

Mengidentifikasi sebab-sebab (causes) dari modus kegagalan (failure mode) 

yang menyebabkan jaringan listrik tidak berjalan dengan normal atau jaringan 

mengalami kerusakan.  

6. Menganalisis frekuensi terjadinya kegagalan (occurrence), 

Occurence failure mode menunjukkan seberapa sering suatu failure mode muncul 

dan mengakibatkan terjadinya gangguan pada jaringan dalam kurun waktu 

tertentu. Menganalisis frekuensi terjadinya kegagalan (occurrence) diwakili 

dengan skala angka yaitu 1-5 (Manggala, 2006) dengan rincian sebagai berikut: 

Skala 1 berarti hampir tidak pernah terjadi 

Skala 2 berarti jarang terjadi 

Skala 3 berarti sering terjadi 

Skala 4 berarti sangat sering terjadi 

Skala 5 berarti hampir pasti terjadi (selalu terjadi) 

Menentukan skala dari occurance diatas juga digunakan kuesioner sebagai 

penguat dari data dokumen.  

7. Mengidentifikasi pengendalian yang dapat dilakukan berdasarkan penyebab 

kegagalan, 

Pada langkah ini diidentifikasi metode pengendalian terhadap modus kegagalan 

yang mengakibatkan kerusakan jaringan listrik. Adapun langkah pengendalian 

yang dilakukan harus sesuai dengan kejadian yang diakibatkannya.  

8. Menganalisis kesulitan pengendalian yang dilakukan (detection), 

Adapun skala detection yang digunakan adalah skala 1-5 (Manggala, 2006) 

dengan rincian sebagai berikut: 

Skala 1 berarti mudah (ada metode untuk menyelesaikannya) 
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Skala 2 berarti cukup mudah 

Skala 3 berarti sedang 

Skala 4 berarti cukup sulit 

Skala 5 berarti sulit (hampir tidak mungkin dilakukan) 

Dalam menentukan skala dari detection diatas juga digunakan kuesioner sebagai 

penguat dari data dokumen.  

9. Perhitungan risk priority number, 

Tujuan langkah ini adalah untuk memperoleh urutan tingkat kepentingan dari 

failure mode. Pada metode failure mode and effect analysis (FMEA), analisis 

tingkat kepentingan dihitung dengan menggunakan risk priority number (RPN). 

Penghitungan RPN akan mempertimbangkan severity failure mode, occurrence 

failure mode dan kemungkinan pengendalian failure mode atau detection. 

3.3 ANALISIS DAN INTERPRETASI HASIL 

Tahap analisis dan interpretasi hasil berisi analisis hasil pengolahan data 

dengan menggunakan kombinasi metode fault tree analysis (FTA) dan failure mode 

and effect analysis (FMEA) berupa komparasi sebelum dan sesudah diberikannya 

solusi permasalahan, dan keuntungan dan kerugaian dari hasil analisis tersebut. 

  Implementasi tahap fault tree analysis (FTA) dan failure mode and effect 

analysis (FMEA) dilakukan setelah output hasil fault tree analysis (FTA) dan failure 

mode and effect analysis (FMEA) diperoleh. Implementasi ini bertujuan untuk 

mendapatkan usulan perbaikan atas gangguan yang terjadi. Langkah-langkah 

implementasi tahap fault tree analysis (FTA) dan failure mode and effect analysis 

(FMEA), sebagai berikut: 

1. Merancang apa yang diperlukan untuk mengurangi gangguan, 

Rancangan yang diperlukan diperoleh dengan mempertimbangkan kejadian-

kejadian dasar (basic event) atau kombinasinya yang menyebabkan munculnya 

top level event jika terjadi bersama-sama. Dan dengan mengevaluasi tingkat 

severity dan frekuensi failure mode terhadap pengendalian yang akan dilakukan. 

Kemudian hasil dari keduanya digunakan untuk menetapkan atas kepentingan 

failure mode. Dari hasil itu dapat ditentukan rancangan apa yang diperlukan 

untuk mengurangi gangguan. 
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2. Usulan perbaikan, 

Usulan perbaikan dilakukan setelah rancangan apa yang diperlukan untuk 

mengurangi gangguan diperoleh. Usulan perbaikan merupakan output dari 

keseluruhan proses pengolahan data. 

3.4 KESIMPULAN DAN SARAN  

 Tahap kesimpulan dan saran akan membahas kesimpulan hasil pengolahan 

data dengan mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian dan 

kemudian memberikan saran perbaikan yang mungkin dilakukan untuk penyelesaian 

masalah gangguan saluran udara tegangan menengah (SUTM). 
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BAB IV 
PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

 
4.1 PENGUMPULAN DATA 

 Pada tahap pengumpulan data, data-data yang dikumpulkan meliputi segala 

informasi yang terkait dan diperlukan dalam pengolahan data. Informasi diperoleh 

dengan melakukan pengamatan di bagian disribusi dan konstruksi, bagian distribusi 

dan pemeliharaan serta bagian dinas gangguan. Data tersebut diantaranya data 

gangguan saluran udara tegangan menengah (SUTM) selama bulan Juni 2005-Juni 

2006, data pelanggan listrik padam karena gangguan saluran udara tegangan 

menengah (SUTM) serta data-data pendukung lain misalkan menegenai urutan 

proses penyampaian tenaga listrik sampai ke pelanggan. 

 Mengacu pada data pengaduan pelanggan listrik seperti pada tabel 4.1, 

dibawah ini dapat diketahui bahwa jumlah total gangguan saluran udara tegangan 

menengah (SUTM) sebanyak 1434 gangguan. Pada bulan November 2005 gangguan 

SUTM yang terjadi sebanyak 184 gangguan atau sebesar 12,83%, serta gangguan 

terkecil adalah pada bulan bulan Juli dan bulan Agustus 2005 yaitu sebanyak 55 

gangguan atau sebesar 3,83%. 

  

 

No Bulan Jumlah Gangguan 

1 Juni 2005 92 

2 Juli 2005 55 

3 Agustus 2005 55 

4 September 2005 101 

5 Oktober 2005 153 

6 November 2005 184 

7 Desember 2005 108 

8 Januari 2006 171 

9 Februari 2006 145 

10 Maret 2006 73 

11 April 2006 102 

12 Mei 2006 97 

13 Juni 2006 98 
Total 1434 

Tabel 4.1  Jumlah gangguan SUTM bulan Juni 2005 Juni 
2006 

     Sumber : PLN cabang Palangka Raya, 2006 
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4.1.1 Identifikasi Gangguan 

Latar belakang permasalahan gangguan listrik saluran udara tegangan 

menegah (SUTM) yaitu banyaknya gangguan yang terjadi dan mengakibatkan 

terganggunya penggunaan tenaga listrik oleh pelanggan. Gangguan saluran udara 

tegangan menengah (SUTM) yang terjadi dapat mengakibatkan pelanggan tenaga 

listrik menjadi terganggu. Pada bulan November 2005 gangguan SUTM sebanyak 

184 gangguan, gangguan sebesar 184 dapat mengakibatkan banyak sekali pelanggan 

yang padam. Gangguan sebanyak itu akan dianalisis gangguan apa yang sering 

terjadi dan diprioritaskan gangguan mana yang akan diperbaiki terlebih dahulu, dan 

dicari penyelesaian untuk permasalahan gangguan listrik saluran udara tegangan 

menengah yang terjadi. 

Berdasarkan proses penyampaian sistem tenaga listrik ke konsumen, sistem 

distribusi yang digunakan adalah saluran udara dan saluran kabel tanah. Saluran 

udara terbagi menjadi 2 tegangan yaitu, tegangan menegah dan tegangan rendah. 

Saluran udara tegangan menengah merupakan jaringan yang digunakan di PT. PLN 

(Persero) cabang Palangka Raya, karena dalam pendistribusian tenaga listrik ke 

konsumen akan melalui saluran udara tegangan menengah kemudian diteruskan ke 

jaringan tegangan rendah (konsumen). Kantor wilayah PT. PLN (Persero) KSKT 

berada di Banjarmasin, sedangkan untuk cabang Palangka Raya dibagi menjadi 

beberapa ranting yang berada disetiap kabupaten yang daerah kerjanya meliputi, 

kantor PLN cabang Palangka Raya, kantor ranting Sampit, kantor Ranting Pangkalan 

Bun, Ranting Kuala Pembuang, Ranting Sukamara, Ranting Nanga Bulik, Ranting 

Kasongan. 

Saluran udara tegangan menengah (SUTM) atau jaringan tegangan menengah 

(JTM) sangat dekat dengan konsumen. Dalam penyampain tenaga listrik mulai dari 

pembangkit tenaga listrik kemudian dihubungkan ke gardu induk selanjutnya 

dihubungkan ke gardu hubung yang akan dihubungkan langsung ke konsumen. 

Dalam hal ini jaringan tegangan menegah adalah sebagai salah satu jaringan yang 

digunakan dalam proses penyampaian listrik sebelum tenaga listrik tersebut dapat 

digunakan oleh konsumen. 
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Gambar 4.1  Proses penyampaian tenaga listrik dari gardu induk ke SUTM 
dan SKTM 

 Sumber : Djiteng Marsudi, 2006  

4.1.2 Karakterisasi Gangguan 

Saluran udara tegangan menengah (SUTM) merupakan salah satu jenis 

hantaran listrik yang digunakan untuk mendistribusikan listrik ke pelanggan. Adapun 

karakterisasi dari saluran udara tegangan menengah (SUTM) yaitu: 

1. Proses penyampaian tenaga listrik dimulai dari pembangkit, saluran udara 

tegangan tinggi (SUTT), gardu induk, saluran udara tegangan menengah 

(SUTM), penyulang, kemudian saluran udara tegangan rendah (SUTR) atau 

disebut juga pelanggan. 

2. SUTM merupakan jaringan sistem distribusi tenaga listrik yang menggunakan 

media saluran udara dalam proses pendistribusian ke konsumen.  

3. Sistem tenaga listrik terdiri atas beberapa macam peralatan yang berfungsi 

sebagai alat atau komponen-komponen SUTM yang digunakan dalam proses 

penyampaian tenaga listrik, yaitu: 

a. Pembangkit listrik, 

Pembangkit listrik adalah sebagai sarana sumber energi untuk menunjang 

bahan bakar untuk pengoperasian tenaga istrik. 

b. Gardu induk, 

Gardu induk merupakan pusat beban untuk suatu daerah pelanggan tertentu, 

bebannya berubah-ubah sepanjang waktu. Gardu induk dalam hal ini 

menurunkan tegangan dari pembangkit dan meneruskan ke saluran udara 

tegangan menengah (SUTM). 
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c. Gardu hubung, 

Gardu hubung merupakan gardu yang digunakan untuk mendistribusikan 

tenaga listrik dari gardu induk ke suatu wilayah tertentu yang telah 

ditetapkan. 

d. Feeder (penyulang), 

Penyulang merupakan sarana pendistribusian listrik tenaga listrik dari gardu 

induk ke suatu wilayah tertentu. Penyulang disini menjadi titik pusat tenaga 

listrik untuk tempat-tempat yang telah ditetapkan. 

e. Kawat penghantar, 

Kawat penghantar merupakan salah satu komponen peralatan dalam saluran 

udara yang digunakan untuk sarana penghantar tenaga listrik. 

f. Isolator, 

Isolator merupakan sarana penghantar dari tenaga listrik dari kabel 

penghantar. 

g. Tiang, 

Tiang merupakan sarana yang digunakan sebagai penopang dari jaringan 

kabel tenaga listrik dan peralatan yang menunjang dalam proses penyampaian 

tenaga listrik. 

h. Trafo “ out door type “, 

Trafo merupakan mesin statis yang merubah tenaga dari suatu tegangan ke 

tegangan lain dengan cara yang mudah, murah dan efisien. Trafo out door 

type adalah trafo pasangan luar. 

i. Arrester (penangkal petir), 

Arrester merupakan peralatan yang digunakan untuk melindungi instalansi 

gardu terhadap tegangan lebih. 

j. Saklar PMB (pemutus beban), 

Pemutus beban digunakan untuk melindungi transformator distribusi dan 

penggunaan pemutus beban dapat menghindarkan keadaan pemberian 

tegangan menengah yang tidak simetris. 

k. Saklar PMS (pemisah), 

Pemisah adalah alat pemutus untuk mengurangi luas daerah yang padam dan 

karena gangguan dan mengurangi lamanya pemadaman. 
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l. Saklar PMT (pemutus tenaga) atau cirkuit breaker, 

Saklar pemutus tenaga (PMT) adalah alat pemutus otomatis yang mampu 

memutus atau menutup rangkaian pada semua kondisi, yaitu pada kondisi 

normal atau gangguan. Secara singkat tugas pokok pemutus tenaga (PMT) 

adalah: 

� Keadaan normal : Membuka atau menutup rangkaian listrik 

� Keadaan tidak normal : Dengan bantuan relay, PMT dapat membuka 

sehingga gangguan dapat dihilangkan  

m. Pemutus balik otomatis (recloser), 

Recloser ini secara fisik mempunyai kemampuan seperti pemutus beban, 

yang dapat bekerja secara otomatis untuk mengamankan sistem dari arus 

lebih yang diakibatkan adanya gangguan hubungan singkat, 

n. Saklar seksi otomatis (sectionalizer), 

Sectionaliser adalah alat perlindungan terhadap arus lebih, hanya dipasang 

bersama-sama dengan PBO yang berfungsi sebagai pengaman back-upnya. 

Alat ini menghitung jumlah operasi pemutusan yang dilakukan oleh 

perlindunagn back-upnya secara otomatis disisi hulu dan SSO ini memebuka 

pada saat peralatan pengaman disisi hulunya sedang dalam posisi terbuka. 

o. Pelebur (fuse cut out), 

Pelebur adalah suatu alat pemutus, dimana dengan meleburnya bagian dari 

komponen yang telah dirancang khusus dan disesuaikan ukurannya untuk 

membuka rangkaian dimana pelebur tersebut dipasang dan memutuskan arus 

bila arus tersebut melebihi suatu nilai dalam waktu tertentu. Oleh karena 

pelebur ditujukan untuk menghilangkan gangguan permanen, maka pelebur 

dirancang meleleh pada waktu tertentu pada nilai arus gangguan tertentu. 

p. Konsumen atau pelanggan, 

Pelanggan atau konsumen merupakan titik akhir proses pendistribusian 

tenaga listrik, dimana konsumen merupakan pemakai dari tenaga listrik. 

4. Setiap kerusakan yang terjadi pada saluran udara tegangan menengah akan 

mempengaruhi  layanan penggunaan sistem tenaga listrik pada pelanggan.  

5. Gangguan saluran udara tegangan menegah adalah suatu kejadian yang yang 

menyebabkan bekerjanya relay dan menjatuhkan pemutus tenaga yang melalui 
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(PMT) diluar kehendak operator, sehingga menyebabkan putusnya aliran daya 

melalui pemutus tenaga tersebut.  

6. Tindakan korektif gangguan memerlukan alokasi waktu, biaya bahan bakar dan 

tenaga. Keterbatasan waktu, biaya bahan bakar, dan tenaga yang tersedia di PT. 

PLN Persero menjadi pertimbangan pentingnya analisis dan penyelesaian untuk 

mengurangi jumlah gangguan listrik yang terjadi. 

Setiap proses penyampain tenaga listrik tegangan menengah, peralatan yang 

digunakan pada bagian jaringan ini dihubungkan dengan gardu induk. Proses 

penyampaian tenaga listrik yang lazim digunakan untuk menghubungkan bagian-

bagian jaringan tegangan menengah atau saluran udara tegangan menengah (SUTM), 

sebagai berikut: 

1. Tenaga listrik yang dibangkitkan dari pembangkit listrik PLTA, PLTU, PLTG, 

dan PLTD. 

2. Setelah tenaga listrik dibangkitkan dari pembangkit kemudian disalurkan melalui 

saluran transmisi setelah terlebih dahulu dinaikkan tegangannya oleh 

transformator penaik tegangan (step up transformator) yang ada di pusat listrik. 

3. Saluran transmisi ada yang berupa saluran udara atau jaringan tegangan 

menengah dan ada uang berupa saluran kabel. Pada saluran transmisi ini tenaga 

listrik disampaikan ke gardu induk. 

4. Setelah tenaga listrik diampaikan ke gardu induk untuk diturunkan tegangannya 

melalui transformator penurun tegangan (strep down transformer) menjadi 

tegangan menengah atau sebagai tegangan distribusi primer. 

5. Setelah tenaga listrik disalurkan melalui jaringan distribusi primer maka 

kemudian tenaga listrik diturunkan tegangannya dalam gardu-gardu distribusi 

menjadi tegangan rendah. 

6. Setelah tegangan diturunkan menjadi tegangan rendah selanjutnya tenaga listrik 

dapat digunakan oleh para pelanggan. 
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Gambar 4.2  Proses penyampaian tenaga listrik dari pembangkit sampai ke 
pelanggan 

   Sumber : Djiteng Marsudi, 2006  
 

4.1.3 Gangguan Listrik SUTM Juni 2005 – Juni 2006  

Pada tahap pengumpulan data, yang dikumpulkan adalah data gangguan 
jaringan tegangan menengah (SUTM) bulan Juni 2005 - Juni 2006 dan informasi 
yang berkaitan dengan jaringan tegangan menengah (SUTM). 

1. Data Gangguan Saluran Udara Tegangan Menegah (SUTM) bulan Juni 
2005 – Juni 2006 

Data gangguan saluran udara tegangan menengah (SUTM) yang digunakan 

adalah data sekunder gangguan yang tersedia di PT. PLN Persero. Data tersebut 

dikumpulkan dan diambil dari database gangguan yang dilaporkan oleh pelanggan di 

PT. PLN Persero. Data gangguan saluran udara tegangan menengah (SUTM) dapat 

dilihat pada tabel 4.2 di bawah ini. Dari data tersebut kemudian di sortir. Sortir data 

dilakukan dengan menggunakan short dan tool filter dari Microsoft Excell 2003, 

yaitu total data gangguan yang terjadi pada bulan tersebut dikurangi dengan data 

gangguan yang tidak memiliki karakter letak gangguan (tidak teridentifikasi letak 

gangguan) pada bulan yang sama. Tujuan dari langkah sortir data adalah untuk 

memastikan bahwa data yang diambil memiliki informasi letak gangguan. Adapun 

hasil sortir data pada tabel 4.2 di bawah ini. 
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No Bulan Gangguan Awal 
Tidak 

teridentifikasi 
letak gangguan 

Data hasil 
sortir 

1 Juni 2005 92 0 92 
2 Juli 2005 55 0 55 
3 Agustus 2005 55 0 55 
4 September 2005 101 0 101 
5 Oktober 2005 153 0 153 
6 November 2005 184 0 184 
7 Desember 2005 108 0 108 
8 Januari 2006 171 5 166 
9 Februari 2006 145 9 136 
10 Maret 2006 73 0 73 
11 April 2006 102 0 102 
12 Mei 2006 97 0 97 
13 Juni 2006 98 0 98 

Total 1434 1420 

     Sumber : Data diolah, 2006 

Data hasil sortir pada tabel 4.2 di atas, selanjutnya digunakan dalam pengolahan data 

untuk mengetahui gangguan apa yang terbanyak pada saluran udara tegangan 

menengah, kemudian gangguan tersebut akan menjadi top level event pada fault tree 

diagram.  Pada tabel 4.2 diatas dapat digambarkan pada gambar 4.3 dibawah ini. 
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Gambar di atas menunjukkan gangguan terbanyak terjadi pada bulan November 2005 

sebanyak 184 gangguan. 

Tabel 4.2  Jumlah gangguan SUTM bulan Juni 2005 – Juni  2006 
setelah di sortir 

Gambar 4.3 Grafik jumlah gangguan SUTM bulan Juni 2005 
- Juni 2006 
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4.2 PENGOLAHAN DATA 

Pada pengolahan data ini merupakan tahap fault tree analysis dan tahap 

failure mode and effect analysis yang kemudian akan dicari usulan perbaikan yang 

paling optimal untuk permasalahan gangguan listrik saluran udara tegangan 

menengah (SUTM). Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan bantuan 

software microsoft office excell 2003.  

4.2.1 Tahap Fault Tree Analysis 

Tahap Fault Tree Analysis dilakukan untuk mengetahui adanya kejadian dan 

atau kombinasi kejadian dalam dalam gangguan listrik saluran udara tegangan 

menengah yang menyebabkan munculnya top level event. Langkah-langkah untuk 

melaksanakan fault tree analysis sebagai berikut: 

A. Mengidentifikasi kesalahan dalam sistem (Undesired event) 

 Undesired event ini dijadikan “top level event” dan muncul di bagian puncak 

dari diagram. Undesired event merupakan suatu kondisi yang seharusnya tidak 

terjadi dalam sistem. Pengidentifikasian undesired event biasanya berdasarkan suatu 

kondisi kecelakaan yang tidak diinginkan yang melibatkan kejadian dan peristiwa, 

kesalahan maupun gangguan yang terjadi dalam sistem. 

 Tahap Identifikasi top level event dimulai dengan mengetahui kondisi awal 

jaringan sistem distribusi listrik dan kemudian mengidentifikasi kejadian-kejadian 

dalam jaringan listrik PT. PLN Persero, adapun kejadian-kejadian tersebut yaitu 

pembangunan jaringan listrik baru, penyambungan pelanggan listrik baru, 

pelaksanaan pemeliharan listrik, mutasi peralatan sistem distribusi tenaga listrik dan 

terjadinya gangguan jaringan listrik. 

Pada penelitian ini, permasalahan yang akan diangkat adalah permasalahan 

gangguan yang terjadi pada jaringan tegangan menengah (JTM) atau saluran udara 

tegangan menengah (SUTM) dapat dianggap sebagai suatu sistem yang terdiri atas 

komponen-komponen jaringan seperti pengkabelan, transmisi, distribusi dan 

pemeliharaan jaringan yang berinteraksi dengan lingkungan, manusia dan peralatan 

untuk mendistribusikan tenaga listrik ke pelanggan. 

 Top level event harus merupakan kejadian yang benar-benar penting dalam 

jaringan dan memerlukan solusi permasalahan, oleh karena itu top level event dalam 
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permasalahan gangguan tenaga listrik adalah munculnya gangguan jaringan listrik 

saluran udara tegangan menengah (SUTM). Gangguan jaringan merupakan suatu 

kondisi dimana layanan pendistribusian tenaga listrik tidak dapat berjalan dengan 

baik dan lancar. Gangguan sistem tenaga listrik adalah kejadian yang menyebabkan 

bekerjanya relay dan menyebabkan putusnya aliran daya dan terjadi jika fungsi 

komponen-komponen penyusunnya tidak dapat berjalan dengan baik karena adanya 

kerusakan pada jaringan listrik tersebut (Djiteng Marsudi, 2006).  

 Menurut Benjamin S Blanchard (2006), suatu top level event mempunyai 

syarat clearly  observable, unanbiguous definable dan measurable. Syarat-syarat 

tersebut menjadi alasan pemilihan gangguan sebagai top level event dalam jaringan, 

yaitu: 

1. Terjadinya gangguan saluran udara tegangan menengah (SUTM) diketahui 

berdasarkan data gangguan saluran udara tegangan menengah dan laporan 

konsumen pada PT. PLN Persero (unambigous definable) 

2. Gangguan membuat pelanggan tidak dapat menggunakan layanan tenaga listrik 

dengan baik dan lancar. Gangguan saluran udara tegangan menengah terjadi 

karena kerusakan peralatan, kesalahan manusia, gangguan alam. Kesalahan 

tersebut dapat dicari (clearly observable).  

3. Jumlah gangguan saluran udara tegangan menengah (SUTM) sebanyak 1434 

gangguan yang terjadi di wilayah PT. PLN Persero cabang Palangka Raya  

(measurable). 

 Berdasarkan pertimbangan tersebut maka gangguan saluran udara tegangan 

menengah (SUTM) di PT. PLN Persero cabang Palangka Raya dapat dijadikan 

sebagai top level event. Selain pertimbangan diatas penentuan top level event pada 

gangguan saluran udara tegangan menengah (SUTM) yang terjadi pada penelitian 

ini, juga didasari oleh keinginan PT. PLN Persero untuk megurangi jumlah gangguan 

pada saluran tegangan menengah (SUTM), maka perlu dilakukan pengkajian 

terhadap gangguan saluran udara tegangan menengah. 

 Dengan penentuan top level event gangguan saluran udara tegangan 

menengah (SUTM), maka selanjutnya akan diturunkan menjadi level-level yang 

lebih rendah sampai ke level paling rendah atau basic event. 
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B. Membuat diagram pohon kesalahan atau fault tree  

 Fault tree analysis (FTA) merupakan metode analisis sistem dengan 

menggunakan top down approach yang dimulai dari top level event yang telah 

didefinisikan terlebih dahulu baru kemudian mencari kejadian penyebab dan atau 

kombinasinya sampai pada kejadian yang paling dasar. Fault tree analysis (FTA) 

harus dapat menggambarkan keseluruhan sistem sampai pada kejadian-kejadian yang 

tersembunyi. Aplikasi metode Fault tree analysis (FTA) pada saluaran udara 

tegangan menengah dimulai dengan menggambarkan keseluruhan sistem dan 

komponen-komponen yang ada di saluran udara tegangan menengah (SUTM). Pada 

penelitian ini, diagram pohon kesalahan disusun berdasarkan data letak gangguan di 

PT. PLN Persero pada keseluruhan sistem. Langkah-langkah penyusunan diagram 

kesalahan sebagai berikut: 

1. Karakterisasi letak kerusakan jaringan sistem distribusi listrik saluran udara 

tegangan menengah (SUTM). 

Diagram kesalahan merupakan suatu diagram yang menunjukkan gambaran 

kesalahan yang terjadi pada sistem, oleh karena itu penyusunan diagram 

kesalahan harus melibatkan semua komponen sistem untuk mengetahui semua 

kemungkinan penyebab permasalahan. Karakterisasi letak kerusakan jaringan 

distribusi primer atau tegangan menengah bertujuan untuk mengidentifikasi 

semua kemungkinan penyebab permasalahan. Saluran udara tegangan menengah 

terdiri atas komponen-komponen jaringan yang berfungsi sebagai penghubung 

antara tenaga listrik dengan pelanggan, sehingga langkah awal penyusunan 

diagram kesalahan dimulai dengan melakukan karakterisasi gangguan 

berdasarkan letaknya. Pada tugas akhir ini, penyusunan diagram kesalahan sistem 

tenaga listrik dilakukan berdasarkan data gangguan saluran udara tegangan 

menengah di PT. PLN Persero cabang Palangka Raya yang terjadi pada bulan 

Juni 2005 – Juni 2006. Karakterisasi gangguan pada struktur sistem tenaga listrik 

jaringan tegangan menengah dapat dilihat pada tabel 4.3 dibawah ini. 

Karakterisasi letak kerusakan jaringan tegangan menengah, yaitu : 

1. Pembangkit, 

Pada pembangkit terdapat beberapa komponen. Karakterisasi penyebab 

kerusakan dan akibat kerusakan dapat dilihat pada tabel 4.4 dibawah ini. 
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Komponen Penyebab Kerusakan Akibat Kerusakan 

Sumber tenaga 
(pembangkit) 

Krisis BBM Gangguan atau pemadaman 

Alat terganggu Generator trip 

Alat terganggu Generator trip 

Gangguan binatang Hubungan singkat dan generator trip 

Alat terganggu Generator trip 

Alat terganggu Generator trip 

Sirkit listrik 
generator 

Alat terganggu Mentripkan pemutus tenaga 

Alat terganggu Alat macet 

Alat terganggu Mesin penggerak generator trip 

Alat terganggu Mesin penggerak generator trip 
Mesin penggerak 
generator 

Alat terganggu Gangguan operasi pusat listrik 

Gangguan alam Saringan air tersumbat pada PLTA 

Gangguan alam Menyumbat instalansi air pada PLTD Bagian instalansi 

Gangguan binatang Menyumbat kondensator pada PLTU 

Sirkit pengendali Alat terganggu 
Sirkit kontrol tidak berjalan dengan 
baik 

         Sumber : PLN cabang Palangka Raya, 2006 

Pada pembangkit penyebab kerusakan didominasi oleh peralatan yang 

terganggu yang mengakibatkan peralatan trip atau mati. 

2. Gardu induk, 

Pada gardu induk terdapat beberapa komponen. Karakterisasi penyebab 

kerusakan dan akibat kerusakan dapat dilihat pada tabel 4.4 dibawah ini. 

 

Komponen Penyebab kerusakan Akibat kerusakan 

Jaringan distribusi Kurang selektifnya kerja relay Jaringan distribusi terganggu 

Rel TTdan TM Gangguan binatang Hubungan singkat di REL 

Alat terganggu Transformator rusak 

Alat terganggu Transformator rusak 

Alat terganggu Transformator rusak 

Alat terganggu Transformator rusak 

Alat terganggu 
Relay suhu bekerja 
menjatuhkan PMT 

Transformator 

Alat terganggu Transformator rusak 

 

Tabel 4.3   Karakterisasi letak kerusakan pembangkit 

Tabel 4.4   Karakterisasi letak kerusakan gardu induk 
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Lanjutan tabel 4.4 

PMS Instalansi jelek Kontak-kontak yang kendor 

Gangguan alam Peralatan rusak 
Lighting arrester 

Gangguan alam Peralatan rusak 

Sirkit kendali Instalasi jelek 
Jatuhnya salah satu PMT 
dalam GI 

         Sumber : PLN cabang Palangka Raya, 2006 
 

Pada gardu induk penyebab kerusakan didominasi oleh peralatan yang 

terganggu dan gangguan alam  yang mengakibatkan peralatan rusak atau  

transformator rusak. 

3. Pada sistem distribusi 

 Pada sistem distribusi terdapat beberapa komponen. Karakterisasi penyebab 

kerusakan dan akibat kerusakan dapat dilihat pada tabel 4.5 dibawah ini. 

 

Komponen Penyebab kerusakan Akibat kerusakan 

Aktivitas manusia Hubungan singkat 

Gangguan binatang Hubungan singkat 

Gangguan alam Hubungan singkat 

Gangguan alam Hubungan singkat 

Gangguan alam Hubungan singkat 

Relay 

Gangguan binatang Hubungan singkat 

Alat terganggu Konektor akan naik turun 

Alat rusak Jumper putus 

Alat rusak Cout out bocor 

Instalansi jelek Los kontak 

Alat rusak Terjadi ground 

Gangguan alam Lighting arrester jebol 

Instalansi jelek Alat tidak hidup 

Peralatan 

Alat rusak Konektor lepas, listrik padam 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.5   Karakterisasi letak kerusakan sistem distribusi 
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Lanjutan tabel 4.5  

Gangguan alam Listrik padam 

Gangguan binatang Hubungan singkat 

Gangguan pihak ke-3 Hubungan singkat 

  Terjadi ground 

Kualitas material Listrik padam 

Aktivitas manusia Hubungan singkat 

Material jelek Berkarat 

  Aus 

  Membara 

  Mutu jelek 

  Keropos 

JTM 

Instalansi jelek Listrik padam 

          Sumber : PLN cabang Palangka Raya, 2006 
 

Pada sistem distribusi penyebab kerusakan didominasi oleh gangguan alam, 

gangguan binatang, aktivitas manusia  yang mengakibatkan hubungan singkat 

yang dapat menyebabkan listrik padam. 

2.   Penyusunan cause effect diagram gangguan listrik, 

Penyusunan cause effect diagram dilakukan setelah langkah karakterisasi letak 

gangguan listrik. Tujuan penyusunan cause effect diagram adalah untuk 

memudahkan dalam mengidentifikasi penyebab munculnya permasalahan dalam 

sistem. Pada tugas akhir ini, penyebab permasalahan dikelompokkan menjadi 4 

kategori penyebab yaitu, manusia, peralatan, lingkungan, dan material. 

Pengelompokan penyebab gangguan berdasarkan kategori-kategori tersebut dapat 

dilihat pada tabel 4.6 dibawah ini. 

 

No Sebab gangguan Keterangan 

1 Instalasi jelek 

Pada saat instalasi jaringan listrik dan atau peralatan, 
faktor kesalahan manusia (human error) sangat 
mungkin terjadi. Akibat yang ditimbulkan karena 
adanya instalasi yang jelek adalah kontak jelek, 
sambungan pada SUTM longgar, alat tidak berfungsi 
dengan baik dan tidak sesuai dengan SOP. Kondisi 
tersebut dapat menimbulkan atau memperbesar 
kemungkinan munculnya gangguan jaringan listrik. 
 

 

Tabel 4.6   Pengelompokan sebab gangguan berdasarkan kategori 
penyebab manusia 
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Lanjutan tabel 4.6 

2 
Aktivitas 
manusia 

Secara umum aktivitas manusia yang digolongkan 
sebagai penyebab gangguan adalah semua aktivitas 
yang dapat mengganggu jaringan udara tegangan 
menengah. Contoh aktivitas manusia yang sering 
menimbulkan gangguan misalnya anak-anak yang 
bermain layang-layang dan membuat kabel jaringan 
udara teriris dan dapat menyebabkan ground antar phasa 
R, S, T. Aktivitas manusia yang lain adalah penebangan 
pohon yang tidak memperhitungkan terkenanya saluran 
listrik melalui SUTM yang mengakibatkan hubungan 
singkat karena kabel dari SUTM terkena pohon yang 
ditebang. 

3 Pihak ke 3 

Pihak ke 3 adalah instansi-instansi lain di luar PT. PLN 
Persero yang mempunyai kepentingan tertentu dan 
mengganggu instalasi jaringan fisik PT. PLN Persero. 
Contoh : Pencurian kabel, kegiatan penggalian saluran 
PDAM yang secara tidak sengaja merusak instalasi 
kabel jaringan pertanahan (SKTM) atau aktivitas 
penebangan pohon yang dilakukan oleh DPU yang 
secara tidak sengaja membuat gangguan kabel yaitu 
terjadinya ground antar phasa pada kabel jaringan 
tegangan menengah 

             Sumber : Data diolah, 2006 

Berdasarkan kategori penyebab manusia  terdapat 3 gangguan yang ditimbulkan. 

Diantaranya adalah instalasi yang dihasilkan jelek, kegiatan manusia di sekitar 

dan kegiatan dari pihak ketiga. 

Berdasarkan kategori penyebab peralatan dapat dikelompokkan kedalam 

dua penyebab gangguan yaitu pada tabel 4.7 dibawah ini. 

 

 
 

No Sebab gangguan Keterangan 

1 Alat terganggu 

Gangguan peralatan biasanya disebabkan oleh faktor teknis 
alat. Contoh gangguan pengikat kabel lepas, transformator 
rusak, generator rusak. Alat terganggu juga termasuk 
didalamnya peralatan rusak, biasanya disebabkan karena 
faktor alat tersebut. Contoh konektor rusak yang 
mengakibatkan pengikat lepas, isolator pecah dan cut out 
yang menyebabkan terjadinya gangguan pada jaringan 
listrik tegangan menengah 

2 Alat tidak stabil 
Contoh gangguan karena ketidakstabilan tegangan, adanya 
hubungan singkat, gangguan kabel listrik dan gangguan 
trafo yang mengakibatkan tejadinya gangguan. 

      Sumber : Data diolah, 2006 

Berdasarkan kategori penyebab peralatan di atas dapat menyebabkan tidak 

berfungsinya alat dan tegangan listrik yang dihasilkan tidak stabil. 

Tabel 4.7   Pengelompokan sebab gangguan berdasarkan kategori 
penyebab peralatan 
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Kategori penyebab lingkungan dapat dikelompokkan kedalam tiga 

penyebab gangguan yaitu pada tabel 4.8 dibawah ini. Dari kategori penyebab 

lingkungan diatas dapat menyebabkan gangguan alam diantaranya petir, angin 

kencang, hujan dan lain-lain serta aktivitas binatang. 

 

 

 
No Sebab gangguan Keterangan 

1 Gangguan alam 

Keadaan alam/kondisi lingkungan yang sulit diprediksi 
dapat mengganggu jaringan listrik PLN. Contoh 
permasalahan gangguan jaringan listrik yang 
disebabkan karena gangguan alam adalah rusaknya 
instalasi Kabel  Udara karena tertimpa pohon yang 
tumbang akibat hujan atau angin yang kencang, 
rusaknya instalasi kabel udara karena petir dan 
terjadinya gangguan kabel karena angin kencang yang 
dapat meneyebabkan terjadinya ground antar kabel 
phasa R, S, T. 

2 Aktivitas binatang 

Contoh gangguan akibat binatang adalah terganggunya 
fungsi kabel jaringan udara karena hubungan antar 2 
kabel phasa yang dikarenakan binatang burung, monyet 
dan ular yang merayap pada kabel udara dan 
menyebabkan ground. 

          Sumber : Data diolah, 2006 
  

Berdasarkan kategori penyebab material dapat dikelompokkan kedalam satu 

penyebab gangguan seperti pada tabel 4.9 dibawah ini. 

 

 

No Sebab gangguan Keterangan 

1 Kualitas material 

Kualitas material dapat terjadi pada beberapa kondisi, 
misalnya kondisi material jelek karena kualitasnya yang 
tidak memenuhi standar atau kondisi material jelek atau 
mutu nya jelek dan material tidak memenuhi standart. 
Material jelek akan sangat berpengaruh pada kualitas 
tenaga listrik.  

2 Umur material 

Umur material dapat terjadi karena material yang sudah 
lama, misalnya umur material yang menyebabkan kabel 
kendur, tiang keropos, tiang berkarat, membara dan aus 
yang dapat menyebabkan gangguan pada SUTM. 

         Sumber : Data diolah, 2006 

Kategori penyebab material di atas dapat menyebabkan material yang digunakan 

menjadi berkarat dan kualitas material yang tidak memenuhi standart. 

Tabel 4.8 Pengelompokan sebab gangguan berdasarkan kategori penyebab 
lingkungan 

Tabel 4.9  Pengelompokan sebab gangguan berdasarkan kategori 
penyebab   material 
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 Setelah penyebab gangguan dikelompokkan, maka langkah selanjutnya 

adalah membuat cause effect diagram. Cause effect diagram dapat dilihat pada 

gambar 4.4 di bawah ini. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Cause effect diagram di atas dapat diketahui bahwa manusia, peralatan, 

lingkungan, dan material sangat mempengaruhi munculnya top level event, yaitu 

gangguan jaringan udara tegangan menengah. Gangguan yang disebabkan manusia 

diantaranya adalah instalasi jelek, aktivitas manusia, dan aktivitas pihak ketiga. 

Gangguan yang disebabkan peralatan diantaranya adalah alat terganggu, dan alat 

tidak stabil. Gangguan yang disebabkan lingkungan diantaranya adalah gangguan 

alam, aktivitas binatang.  Sedangkan gangguan yang disebakan material lebih 

disebabkan kualitas material dan umur material. 

 
 

Gambar 4.4 Cause effect diagram gangguan SUTM 
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Cause effect diagram dapat dibuat diagram pohon kesalahan guna 

mengetahui kejadian tunggal atau kombinasinya yang dapat menyebabkan 

gangguan, dan apabila munculnya bersamaan dapat menyebabkan gangguan 

jaringan. Cause effect diagram lebih mengungkapkan kerusakan-kerusakan apa 

saja yang dapat menyebabkan gangguan. Diagram pohon kesalahan dari jaringan 

tegangan menengah (SUTM), seperti digambarkan pada gambar 4.5 berikut ini. 

 

 

Kode Keterangan Kode Keterangan 

1 Gangguan SUTM 20 Relay UFR 

2 Gangguan pada pembangkit 21 Relay OCR 

3 Gangguan pada gardu induk 22 Kerusakan konektor 

4 Gangguan pada sistem distribusi 23 Kerusakan jumper 

5 Kerusakan generator 24 Kerusakan cut out 

6 Kerusakan sirkit generator 25 Kerusakan isolator 

7 Kerusakan mesin penggerak generator 26 Kerusakan Lightning areester 

8 Kerusakan bagian instalasi 27 Kerusakan trafo 

9 Kerusakan pada sirkit kontrol 28 Kerusakan kabel 

10 Kerusakan jaringan distribusi 29 Kerusakan tiang 

11 Kerusakan rel TT dan TM 30 Gangguan alam 

12 Kerusakan transformator 31 Aktivitas binatang 

13 Kerusakan PMS 32 Alat terganggu 

14 Kerusakan Lightning arrester di GI 33 Gangguan pihak ke-3 

15 Kerusakan sirkit kontrol di GI 34 Aktivitas manusia 

16 Kerusakan relay 35 Kualitas material 

17 Kerusakan peralatan 36 Instalasi jelek 

18 Kerusakan jaringan tegangan menengah 

19 Relay GOCR 

Tabel 4.10 Keterangan  diagram pohon kesalahan gangguan SUTM 
 

     Sumber : Data diolah, 2006 
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Gambar 4.5  Diagram pohon kesalahan gangguan SUTM 
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C. Menentukan Minimal cut-set 

Penentuan minimal cut set merupakan tahap akhir dari tahapan FTA. Minimal 

cut set adalah kumpulan dari basic event atau kombinasinya yang mana jika evet 

tersebut terjadi bersama-sama maka secara pasti top level event akan terjadi. Pada 

penelitian ini, minimal cut set terkait dengan kumpulan penyebab gangguan atau 

kombinasinya yang jika terjadi dapat menyebabkan munculnya gangguan saluran 

udara tegangan menengah. Tahap penentuan minimal cut set didasarkan pada gambar 

pohon kesalahan seperti digambarkan pada gambar 4.5 di bawah ini. 

Penjabaran seluruh kejadian yang terjadi berdasarkan pohon kesalahan, 

adapun langkah penentuan minimal cut-set, sebagai berikut :  

Top level event   

=1 

=2+3+4 

=(5)+(10+11+12+13+14+15)+(16+17+18) 

={(6)+(7)+(8)+(9)}+{(19+20+21)+(22+23+24+25+26+27)+(28+29)} 

={((31+32+35))+(32)+((30+31))+(32)}+{(32)+(31)+(32)+(36)+(30)+(36)} 

+{(30+31+34))+(32)+((30+31))+((32+35+36))+(32)+(32)+(32)+(30)+(30)}+{(

30+31+33+34+35+36)+(34+35)} 

Minimal cut-set  = 31+32+35+30+36+34+33 

Berdasarkan  minimal cut set yang telah didapatkan maka dapat diketahui basic 

event yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan saluran udara tegangan 

menengah (SUTM). Basic event tersebut yaitu: 

1. Aktivitas binatang (kode 31) 

2. Alat terganggu (kode 32) 

3. Kualitas material (kode 35) 

4. Gangguan alam (kode 30) 

5. Instalasi jelek (kode 36) 

6. Aktivitas manusia (kode 34) 

7. Gangguan pihak ke-3 (kode 33) 
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Output dari tahap fault tree analysis (FTA) yang berupa minimal cut-set penyebab 

gangguan saluarn udara tegangan menengah, kemudian digunakan sebagai input 

untuk tahap failure mode and effect analysis (FMEA). 

4.2.2 Tahap Failure Mode and Effect Analysis 

Langkah selanjutnya adalah membuat failure mode and effect analysis 

(FMEA) berdasarkan penyebab gangguan yang paling potensial. Dari data sekunder 

didapatkan penyebab gangguan yang paling potensial adalah gangguan alam. Tujuan 

tahap failure mode and effect analysis (FMEA) adalah untuk mengetahui penyebab 

kegagalan potensial dan pengaruhnya pada gangguan alam. Failure mode pada tahap 

failure mode and effect analysis (FMEA) berasal dari data sekunder yang telah 

dipecah menjadi beberapa bagian yang lebih khusus lagi. Adapun langkah-langkah 

dalam tahap  failure mode and effect analysis (FMEA) adalah: 

A. Mengidentifikasi fungsi jaringan 

 Jaringan yang diamati adalah saluran udara tegangan menengah (SUTM)  

dimana jaringan itu sebagai pendistribusian listrik ke pelanggan. Setelah tenaga 

listrik disalurkan melalui saluran transmisi maka sampailah tenaga listrik ke gardu 

induk untuk diturunkan tegangannya melalui transformator penurun tegangan 

menjadi tegangan menengah atau juga disebut sebagai tegangan distribusi primer. 

Pelanggan yang mempunyai daya tersambung besar tidak dapat disambung melalui 

jaringan tegangan rendah melainkan disambung langsung pada jaringan tegangan 

menengah. Sehingga apabila terjadi gangguan jaringan pada saluran udara tegangan 

menengah (SUTM) maka sistem pendistribusian listrik ke pelanggan tidak dapat 

dilakukan. 

B. Mengidentifikasi failure mode (modus kegagalan) 

  Pada langkah ini akan dicari failure mode (modus kegagalan) jaringan. Dari 

tahapan fault tree analysis (FTA) dan terlihat pada data sekunder didapatkan 

penyebab gangguan pada saluran udara tegangan menengah yang paling potensial 

adalah gangguan alam. Gangguan alam disini akan diuraikan menjadi beberapa 

gangguan yang dapat mengakibatkan failure mode (modus kegagalan) pada jaringan 

diantaranya sebagai berikut: 
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1. Kerusakan isolator, 

2. Short circuit, 

3. Grounding, 

4. Gangguan pada fuse link, 

5. Kerusakan lightning arrester, 

Failure mode diatas merupakan hasil dari pengolahan dari tahap analityc hierarchy 

procces (AHP)  yang telah diuraikan ke bagian yang lebih detail. 

C. Data Sekunder  

 Pada data sekunder atau data dokumen dari PT. PLN Persero mengenai 

gangguan dan penyebab gangguan saluran udara tegangan menengah (SUTM) dapat 

dilihat pada lampiran 2. 

D. Data Kuesioner Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) 

 Tahap data kuesioner FMEA adalah tahap pengambilan data yang diperlukan 

untuk menentukan skala severity dari failure effect, skala occurence dari causes, dan 

skala detection dari pengendalian yang dilakukan. Adapun poin-point dalam failure 

effect, causes, dan pengendalian diperoleh dari hasil wawancara dengan staff 

Distribusi dan Konstruksi & Operational Distribusi. Penentuan skala severity, 

occurence, dan detection didasarkan pada hasil kuesioner karyawan bagian Distribusi 

dan Konstruksi & Operational Distribusi dengan sepuluh responden. Severity 

merupakan kuantifikasi seberapa serius kondisi yang diakibatkan jika terjadi 

kegagalan yang akibatnya disebutkan dalam failure effect. Severity ini dibuat dalam 

lima level (1,2,3,4,5) yang menenjukkan akibat yang tidak terlalu serius (1) sampai 

sangat serius (5). Occurence adalah tingkat kemungkinan terjadi terjadinya 

kegagalan. Ditunjukkan dalam lima level (1,2,3,4,5) dari yang mungkin terjadi (5) 

sampai yang sangat jarang terjadi (1). Detection menunjukkan tingkat kemungkinan 

lolosnya penyebab kegagalan dari kontrol yang sudah dipasang. Levelnya juga dari 

1-5, dimana angka 1 menunjukkan kemungkinan untuk lewat dari kontrol sangat 

kecil, dan 5 menunjukkan kemungkinan untuk lolos dari kontrol adalah sangat besar. 
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Skala Severity responden ke- 
No 

Failure effect 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Skala 
severity 

Failure 
Mode 

Severity 

Kabel kendor 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 
1 

Isolator pecah 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 

Kerusakan 
isolator 

5 

Tegangan tidak 
stabil 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 

Kawat penghantar 
putus 

3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Isolator pecah 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 

2 

Trafo terbakar 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Short 
cirkuit 

4 

Kabel putus 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Kabel kendur 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

Hubungan singkat 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Grounding 4 

Trafo terbakar 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 

Kerusakan fuse 
link 

5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 

Gangguan 
fuse link 

4 

Lightning 
arrester meledak 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 

Hubungan singkat 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 

Kerusakan 
lightning 
arrester 

5 

 

 

 

Skala Responden Occurance ke- 
Causses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Skala 
Occurance 

keterangan 
Failure 
Mode 

Occurance 

Karena gangguan 
alam atau karena 
petir 

3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 

Gangguan 
alam (petir) 
tidak dapat 
diprediksi 
oleh manusia 
kapan akan 
terjadi 

Karena gangguan 
hubungan singkat 
yang tidak segera 
dihilangkan akan 
mengakibatkan 
pecahnya isolator 

1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 

Isolator 
pecah 
dikarenakan 
kerusakan 
pin isolator 
susah terlihat 

Kerusakan 
isolator 

4 

 

 

Tabel 4.11 Hasil kuesioner skala severity failure mode 

 Sumber: Hasil kuesioner, 2006 
 

Tabel 4.12 Hasil kuesioner skala occurance failure mode 
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Lanjutan tabel 4.12 

Adanya 
hubungan singkat 
antar phasa 
karena angin dan 
hujan lebat 

4 4 3 3 5 5 5 5 5 4 5 

Gangguan alam 
(angin kencang 
dan hujan lebat) 
tidak dapat 
diprediksi oleh 
manusia kapan 
akan terjadi 

Short 
circuit 

5 

Karena hubungan 
antar phasa ke 
tanah yang 
disebabkan oleh 
pohon tumbang 
atau ranting 
patah 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Kurangnya 
pembersihan 
pohon-pohon 
atau ranting-
ranting yang 
berdekatan 
dengan jaringan 

Gangguan oleh 
angin kencang 

4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 

Gangguan oleh 
angin kecang 
sulit diprediksi 
dan angin 
kencang dapat 
mengakibatkan 
ranting patah 
dan pohon 
tumbang yang 
akan mengenai 
SUTM 

Grounding 5 

Karena gangguan 
alam atau karena 
petir 

3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

Gangguan alam 
(petir) tidak 
dapat diprediksi 
oleh manusia 
kapan akan 
terjadi 

Gangguan 
fuse link 

3 

Karena tidak 
dapat 
meneruskan arus 
lebih dari petir ke 
tanah 

2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 

Muatan listrik 
yang 
ditimbulkan 
oleh petir 
membuat arus 
yang besar 

Kerusakan 
lightning 
arrester 

2 

 

 

 

 

Skala Detection responden ke- 
Pengendalian 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Skala 
Detection 

Failure 
Mode 

Detection 

Dilakukan 
pemeriksaan rutin 
terhadap isolator 

3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 
Kerusakan 
isolator 

4 

Pemeriksaan terhadap 
alat-alat pengaman 
(Relay) 

3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 
Short 
circuit 

3 

 

Tabel 4.12 Hasil kuesioner skala detection failure mode 

 Sumber: Hasil kuesioner, 2006 
 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



I - 62 

Lanjutan tabel 4.12 

Pemeliharan yang 
intensif terhadap 
tanaman yang 
menyentuh kawat 
penghantar 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Penebangan pohon 
yang melebihi 
jaringan 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Grounding 3 

Menganti fuse link 
yang mengalami 
kerusakan 

3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 
Gangguan 
fuse link 

4 

Pemasangan alat 
penutup balik 
otomatis 

3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 

Pemeriksaan rutin 
terhadap lightning 
arrester 

4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 

Kerusakan 
lightning 
arrester 

5 

 

 

E. Mengidentifikasi failure effect 

Setelah didapatkan modus kegagalan (failure mode) gangguan jaringan listrik 

SUTM, maka diidentifikasi failure effect. Dalam hal ini failure effect didefinisikan 

sebagai akibat yang ditimbulkan oleh kegagalan (failure mode) dalam memberikan 

kontribusi terhadap gangguan jaringan SUTM.  Adapun akibat kegagalan tersebut 

akan disajikan dalam tabel 4.13 di bawah ini. 

 

 

No Failure Mode Failure effect 

Kabel kendor 1 Kerusakan isolator 
Isolator pecah 

Tegangan tidak stabil 

Kawat penghantar putus 

Isolator pecah 
2 Short cirkuit 

Trafo terbakar 
Kabel putus 
Kabel kendur 3 Grounding 
Hubungan singkat 

Trafo terbakar 
4 Gangguan fuse link 

Kerusakan fuse link 

Lightning arrester meledak 
5 Kerusakan lightning arrester 

Hubungan singkat 

               Sumber: Data diolah, 2006 

Tabel 4.13 Failure effect dari failure mode 

   Sumber: Hasil kuesioner, 2006 
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Tabel 4.15 Skala severity failure effect dan failure mode 

 Tiap akibat yang ditimbulkan pada masing-masing kejadian beragam. Hal ini 

disebabkan oleh adanya komponen saluran udara tegangan menengah yang berbeda-

beda serta fungsinya yang berbeda pula. 

F. Menganalisis tingkat keseriusan akibat yang terjadi (severity) 

Severity failure mode menunjukkan tingkat keseriusan akibat atau efek 

munculnya suatu failure mode dalam jaringan. Adapun skala severity yang 

digunakan adalah skala 1-5 dengan rincian pada tabel 4.14 di bawah ini. 

 

Skala   
severity Tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan 

1 Aman 

2 Tidak serius 

3 Cukup serius 

4 Serius 

5 Sangat serius 

                     Sumber: Manggala, 2005 

 Seberapa serius dampak yang ditimbulkan oleh kegagalan yang menyebabkan 

gangguan jaringan atau saluran ditentukan oleh seberapa serius pengaruh yang 

ditimbulkannya.  Dengan kata lain, skala severity failure mode gangguan jaringan 

ditentukan oleh nilai severity failure effectnya.   Skala severity failure effect yang 

tertinggi dijadikan sebagai skala severity failure mode.  Adapun skala severity failure 

effect dan failure mode  seperti pada tabel 4.15 dibawah ini. 

 

Failure effect 
Skala 

severity 
Keterangan 

Failure 
Mode 

Skala 
severity 

Kabel kendor 4 
Jika kabel kendor maka konektor akan 
naik turun 

Isolator pecah 5 Jika isolator pecah akan terjadi ground 

Kerusakan 
isolator 

5 

Tegangan tidak 
stabil 

4 
Tegangan tidak stabil diakibatkan oleh 
gangguan antar phasa 

Kawat penghantar 
putus 

4 
Kawat penghantar putus terjadi bila 
hubungan singkat tidak segera 
dihilangkan 

Isolator pecah 4 Isolator pecah akan terjadi ground 

Trafo terbakar 4 
Trafo terbakar dikarenakan hubungan 
singkat yang tidak segera diperbaiki 

Short 
circuit 

4 

Tabel 4.14 Skala severity 
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Lanjutan tabel 4.15 

Terputusnya kabel 4 
Terputusnya kabel dikarenakan kabel 
tetimpa pohon yang rubuh 

Kabel kendor 3 
Jika kabel kendor akan mengakibatkan 
konektor naik turun 

Hubungan singkat 4 
Hubungan singkat yang terjadi karena 
adanya hubungan antar phasa dari 
ranting atau pohon ke tanah 

Grounding 4 

Trafo terbakar 4 
Trafo terbakar terjadi karena fuse link 
yang tidak segera diperbaiki maka akan 
mengakibatkan trafo ikut terbakar 

Kerusakan fuse 
link 

5 Fuse link rusak karena petir 

Gangguan 
fuse link 

5 

  Lightning arrester  
meledak 

5 
Lightning areester meledak karena arus 
lebih tidak dapat diteruskan ke tanah 

Hubungan singkat 
ke tanah 

3 
Hubungan singkat yang terjadi karena 
arus tidak dapat diteruskan ke tanah 

Gangguan 
lightning 
arrester 

5 

        Sumber: Data diolah, 2006 

G. Mengidentifikasi sebab-sebab kegagalan (causes) 

Pada langkah ini diuraikan sebab dari kegagalan yang menyebabkan 

kerusakan jaringan (failure mode).  Sebab-sebab kegagalan akan disajikan pada tabel 

4.16 di bawah ini. 

 

No Failure Mode Causes 

Karena gangguan alam atau karena petir 

1 Kerusakan isolator Karena gangguan hubungan singkat yang 
tidak segera dihilangkan akan mengakibatkan 
pecahnya isolator 

2 Short circuit 
Adanya hubungan singkat antar phasa karena 
angin dan hujan lebat 

Karena hubungan antar phasa ke tanah yang 
disebabkan oleh pohon tumban atau ranting 
patah 3 Grounding 

Gangguan oleh angin kencang 

4 Gangguan fuse link Karena gangguan alam atau karena petir 

5 Kerusakan lightning arrester 
Karena tidak dapat meneruskan arus lebih 
dari petir ke tanah 

         Sumber: Data diolah, 2006 

 

 

Tabel 4.16 Causes dari failure mode 
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H. Menganalisis frekuensi terjadinya kegagalan (occurrence) 

Occurence failure mode menunjukkan seberapa sering suatu failure mode 

muncul dan mengakibatkan terjadinya gangguan pada jaringan dalam kurun waktu 

tertentu. Skala occurence yang digunakan seperti pada tabel 4.17 di bawah ini. 

 

Skala 
Occurence 

Frekuensi Kegagalan Terjadi 

1 Hampir tidak pernah terjadi 
2 Jarang terjadi 
3 Sering terjadi 
4 Sangat sering terjadi 
5 Hampir pasti terjadi (hampir selalu) 

                        Sumber: Manggala, 2005 

   

  Frekuensi kegagalan yang mengakibatkan gangguan jaringan (failure mode) 

ditentukan oleh frekuensi penyebab kegagalannya. Dengan kata lain, skala 

occurrence failure mode ditentukan oleh skala occurrence causes yang tertinggi.  

Adapun penentukan skala occurrence causes dan failure mode seperti pada tabel 

4.18 di bawah ini. 

 

 

Causses 
Skala 

Occurance 
keterangan 

Failure 
Mode 

Skala 
Occurance 

Karena gangguan alam 
atau karena petir 

4 

Gangguan alam 
(petir) tidak dapat 
diprediksi oleh 
manusia kapan akan 
terjadi 

Karena gangguan 
hubungan singkat yang 
tidak segera dihilangkan 
akan mengakibatkan 
pecahnya isolator 

2 

Isolator pecah 
dikarenakan 
kerusakan pin 
isolator susah terlihat 

Kerusakan 
isolator 

4 

Adanya hubungan singkat 
antar phasa karena angin 
dan hujan lebat 

5 

Gangguan alam 
(angin kencang dan 
hujan lebat) tidak 
dapat diprediksi oleh 
manusia kapan akan 
terjadi 

Short circuit 5 

 

 

 

Tabel 4.17 Skala occurence   

Tabel 4.18 Skala occurence failure effect dan failure mode 
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Lanjutan tabel 4.18 

Karena hubungan antar 
phasa ke tanah yang 
disebabkan oleh pohon 
tumbang atau ranting patah 

5 

Kurangnya 
pembersihan pohon-
pohon atau ranting-
ranting yang 
berdekatan dengan 
jaringan 

Gangguan oleh angin 
kencang 

5 

Gangguan oleh angin 
kecang sulit 
diprediksi dan angin 
kencang dapat 
mengakibatkan 
ranting patah dan 
pohon tumbang yang 
akan mengenai 
SUTM 

Grounding 5 

Karena gangguan alam 
atau karena petir 

3 

Gangguan alam 
(petir) tidak dapat 
diprediksi oleh 
manusia kapan akan 
terjadi 

Gangguan 
fuse link 

3 

Karena tidak dapat 
meneruskan arus lebih dari 
petir ke tanah 

2 

Muatan listrik yang 
ditimbulkan oleh 
petir membuat arus 
yang besar 

Kerusakan 
lightning 
arrester 

2 

              Sumber: Data diolah, 2006 

I. Mengidentifikasi pengendalian yang dapat dilakukan berdasarkan 
penyebab  kegagalan.  

Pada langkah ini diidentifikasi metode pengendalian terhadap modus 

kegagalan yang mengakibatkan kerusakan jaringan listrik. Adapun langkah 

pengendalian yang dilakukan harus sesuai dengan kejadian yang diakibatkannya. 

Kejadian yang mungkin karena kegagalan tersebut dapat dilihat pada tabel 4.19 di 

bawah ini. 

 

 

No Failure Mode 
Kejadian yang mungkin 

terjadi 
Metode Pengendalian 

1 Kerusakan isolator 
Mengakibatkan 
pecahnya isolator 

Dilakukan pemeriksaan rutin 
terhadap isolator 

2 Short circuit 
Tegangan yang tidak 
stabil 

Pemeriksaan terhadap alat-alat 
pengaman (Relay) 

 

 

Tabel 4.19 Kejadian yang mungkin terjadi karena kegagalan dan 
                     metode pengendaliannya 
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Lanjutan tabel 4.19 

Pemeliharan yang intensif 
terhadap tanaman yang 
menyentuh kawat penghantar 3 Grounding 

Hubungan singkat phasa 
ke tanah 

Penebangan pohon yang 
melebihi jaringan 

4 Gangguan fuse link Fuse link terbakar 
Menganti fuse link yang 
mengalami kerusakan 

Pemasangan alat penutup balik 
otomatis 

5 
Kerusakan lightning 
arrester 

Lightning arrester 
meledak atau jebol Pemeriksaan rutin terhadap 

lightning arrester 

     Sumber: Data diolah, 2006 

J. Menganalisis kesulitan pengendalian dilakukan (detection) 

  Pada langkah ini akan dianalisis tingkat kesulitan pengendalian untuk 

dilakukan.  Adapun skala detection yang digunakan adalah skala 1-5 dengan rincian 

yang akan disajikan dalam tabel  4.20 di bawah ini. 

 

Skala 
Detection 

Tingkat kesulitan pengendalian untuk dilakukan 

1 Mudah (ada metode untuk menyelesaikannya) 

2 Cukup mudah 

3 Sedang  

4 Cukup sulit 

5 Sulit (hampir tidak mungkin dilakukan) 

                Sumber: Manggala, 2005 

Penentuan skala detection pada kegagalan (failure mode) dilakukan dengan 

mendeteksi tingkat kesulitan pada pengendalian yang sudah dibuat.  Nilai detection  

tertinggi dari masing-masing pengendalian merupakan nilai detection untuk failure 

mode.  Nilai detection dapat dilihat pada tabel 4.21 di bawah ini. 

 

 

Pengendalian Detection Keterangan Failure Mode Detection 

Dilakukan 
pemeriksaan rutin 
terhadap isolator 

4 
Dilakukan pemeriksaan 
rutin agar kerusakan 
dapat dikurangi 

Kerusakan 
isolator 

4 

Pemeriksaan terhadap 
alat-alat pengaman 
(Relay) 

3 
Agar dapat mencegah 
kerusakan peralatan dan 
meluasnya gangguan 

Short circuit 3 

Tabel 4.20 Skala detection 

Tabel 4.21 Nilai detection pengendalian dan failure mode 
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Lanjutan tabel 4.21 

Pemeliharan yang 
intensif terhadap 
tanaman yang 
menyentuh kawat 
penghantar 

3 
Agar tidak menganggu 
jaringan SUTM 

Penebangan pohon 
yang melebihi 
jaringan 

3 

Agar mengurangi 
gangguan yang 
diakibatkan oleh pohon 
atau ranting 

Grounding 3 

Menganti fuse link 
yang mengalami 
kerusakan 

4 
Agar kerusakan tidak 
semakin meluas 

Gangguan fuse 
link 

4 

Pemasangan alat 
penutup balik 
otomatis 

3 
Mengurangi waktu 
pemutusan daya 

Pemeriksaan rutin 
terhadap lightning 
arrester 

5 

Mengetahui kondisi 
lightning arrester masih 
berfungsi dengan normal 
atau tidak 

Kerusakan 
lightning 
arrester 

5 

  Sumber: Data diolah, 2006 

K.  Perhitungan risk priority number 

  Tujuan langkah ini adalah untuk memperoleh urutan tingkat kepentingan dari 

failure mode. Pada metode FMEA, analisis tingkat kepentingan dihitung dengan 

menggunakan risk priority number (RPN). Penghitungan RPN akan 

mempertimbangkan severity failure mode, occurrence failure mode dan 

kemungkinan pengendalian failure mode atau detection. RPN dihitung dengan rumus 

matematis sebagai berikut: 

RPN = Severity x Occurrence x Detection 

Adapun contoh perhitungan RPN adalah sebagai berikut: 

Failure mode adalah kerusakan isolator, dengan: 

Severity  = 5 

Occurrence   = 4 

Detection  = 4 

RPN kerusakan pin isolator  = 5 x 4 x 4  = 80 

RPN masing-masing failure mode dari yang tertinggi sampai yang terendah dapat 

dilihat pada tabel 4.22 di bawah ini. 
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No. Failure Mode Severity Occurence Detection RPN 

1 Kerusakan isolator 5 4 4 80 

2 Gangguan fuse link 5 3 4 60 

3 Grounding 4 5 3 60 
4 Short circuit 4 5 3 60 

5 Kerusakan lightning arrester 5 2 5 50 

      Sumber: Data diolah, 2006 

Nilai tingkat kepentingan yang tinggi menunjukkan bahwa suatu failure mode 

semakin penting untuk segera diatasi, sedangkan tingkat kepentingan yang kecil 

menunjukkan bahwa suatu failure mode tidak menjadi prioritas penyelesaian 

masalah. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 4.22 Risk priority number (RPN) 
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BAB V 
ANALISIS DAN INTERPRETASI HASIL 

 
Analisis dan interpretasi hasil penelitian bertujuan menjelaskan hasil dari 

pengolahan data, sehingga hasil penelitian menjadi lebih jelas. Analisis dalam 

penelitian ini diuraikan pada sub bab berikut ini. 

5.1 ANALISIS HASIL FAULT TREE ANALYSIS (FTA) 

Fault Tree Analysis (FTA) digunakan untuk mengidentifikasi kejadian atau 

kombinasi kejadian yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan saluran udara 

tegangan menengah (SUTM. Berdasarkan hasil analisis metode fault tree analysis 

(FTA), dapat diketahui bahwa setiap basic event tersebut tidak memerlukan 

kombinasi dengan basic event lain untuk dapat menyebabkan terjadinya gangguan 

saluran udara tegangan menengah (SUTM). 

Hasil analisis metode fault tree analysis (FTA)  didapatkan basic event atau 

minimal cut set yang dapat mengakibatkan gangguan saluran udara tegangan 

menengah (SUTM) yaitu, aktivitas binatang (kode 31), alat terganggu (kode 32), 

kualitas material (kode 35), gangguan alam (kode 30), instalasi jelek (kode 36), 

aktivitas manusia (kode 34), dan gangguan pihak ke-3 (kode 33). Dari ke-7 penyebab 

tersebut dapat mengakibatkan gangguan pada saluran udara tegangan menengah. 

5.2 ANALISIS FAILURE MODE AND EFFECT ANALYSIS (FMEA ) 

  Failure mode and effect analysis memiliki tujuan akhir menentukan prioritas 

penyelesaian dan perbaikan berdasarkan tingkat kepentingan yaitu dengan 

mempertimbangkan tingkat keseriusan efek failure mode yang ditimbulkan 

(severity), frekuensi failure mode dan kemungkinan pendeteksian failure mode yang 

tercermin pada nilai risk priority number (RPN). Dari hasil data sekunder didapatkan 

gangguan yang paling potensial terjadi dan dapat menyebabkan gangguan saluran 

udara tegangan menengah (SUTM) adalah gangguan alam, dimana gangguan alam 

tersebut diuraikan menjadi bebebrapa failure mode yaitu, kerusakan isolator, short 

circuit, groundin, gangguan pada fuse link dan kerusakan lightning arrester. 
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  Pada penentuan skala  severity didapatkan hasil severity tertinggi adalah 

kerusakan pin isolator, gangguan fuse link, dan gangguan lightning arrester yaitu 

skala 5, dimana skala 5 adalah skala sangat serius dampak yang akan ditimbulkan 

oleh kegagalan yang menyebabkan gangguan saluran udara tegangan menengah 

(SUTM). Penentuan skala occurance didapatkan skala tertinggi yaitu short circuit 

dan grounding adalah skala 5 yaitu hampir pasti terjadi frekuensi kegagalan yang 

dapat mengakibatkan gangguan saluran udara tegangan menengah (SUTM). 

  Sedangkan pada penentuan skala detection tertinggi adalah kerusakan 

lightning arrester yaitu skala 5 dimana skala 5 tersebut adalah tingkat kesulitan 

pengendalian untuk dilakukan adalah sulit atau hampir tidak mungkin dilakukan. 

Dari hasil penentuan skala severity, occurance dan detection didapatkan risk priority 

number (RPN) dengan hasil risk priority number (RPN) tertinggi sampai dengan 

terendah yaitu, kerusakan isolator dengan RPN = 80, gangguan fuse link dengan RPN 

= 60, grounding, dengan RPN = 60, short circuit dengan RPN = 60, kerusakan 

lightning arrester, dengan RPN = 50. Hasil RPN terbesar menunjukan tingkat 

kepentingan suatu failure mode semakin penting untuk segera diatasi dan menjadi 

prioritas penyelesaian masalah yang harus segera diatasi. 

5.4 ANALISIS PERBAIKAN PENYEBAB GANGGUAN  

Pada tahapan analisis perbaikan penyebab gangguan saluran udara tegangan 

menengah (SUTM) ini, adalah usulan perbaikan yang diberikan untuk mengurangi 

gangguan yang terjadi. Usulan perbaikan ini dilakukan berdasarkan hasil dari metode 

fault tree analysis dan failure mode and effect analysis. Adapun usulan perbaikan 

yang diberikan dapat dilihat pada tabel 5.1 dibawah ini. 
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No 
Penyebab gangguan saluran 
udara tegangan menengah 

(SUTM) 
Usulan Perbaikan  

Meningkatkan kualitas material dari isloator yang 
digunakan pada saluran udara tegangan menengah 
(SUTM) 

1 Isolator rusak Pemasangan Ground wire untuk melindungi 
saluran tenaga listrik terhadap sambaran petir, 
ground wire diletakan pada ujung teratas saluran 
dan terbentang sejajar dengan kawat phasa 
Meningkatkan kualitas material dari kawat udara 
AAAC-S (Half Insulated Cable) yang digunakan 
pada saluran udara tegangan menengah (SUTM) 
dan penggunaan HEPTI 2-15 2 Short circuit 

Menebang pohon atau ranting penyebab gangguan 
saluran udara tegangan menengah (SUTM) 
Meningkatkan kualitas material dari kawat udara 
AAAC-S (Half Insulated Cable) yang digunakan 
pada saluran udara tegangan menengah (SUTM) 
serta penggunaan HEPTI 2-15 3 Grounding. 

Menebang pohon atau ranting penyebab gangguan 
saluran udara tegangan menengah (SUTM) 

Meningkatkan kualitas material yang digunakan 
pada saluran udara tegangan menengah (SUTM) 
Pemasangan Ground wire untuk melindungi 
saluran tenaga listrik terhadap sambaran petir, 
ground wire diletakan pada ujung teratas saluran 
dan terbentang sejajar dengan kawat phasa 

4 Gangguan pada fuse link.  

Menganti fuse link yang rusak  
Meningkatkan kualitas material dari Lightning 
arrester yang digunakan pada saluran udara 
tegangan menengah (SUTM) 
Pemasangan Ground wire untuk melindungi 
saluran tenaga listrik terhadap sambaran petir, 
ground wire diletakan pada ujung teratas saluran 
dan terbentang sejajar dengan kawat phasa 

5 Kerusakan lightning arrester 

Pemeriksaan secara rutin terhadap lightning 
arrester 

   Sumber : Hasil perbaikan, 2006 

 

  Keterangan tabel 5.1 di atas berdasarkan referensi-referensi yang mendukung 

dalam analisis perbaikan yaitu berupa buku dan jurnal-jurnal ketenagalistrikan. 

Adapun penyebab dari kerusakan isolator adalah: 

1. Kerusakan pada isolator, sebagai berikut: 

Tabel 5.1 Usulan perbaikan gangguan SUTM 
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 a.  Isolator pecah, disebabkan pemuaian yang tidak merata dan konstraksi yang 

terjadi di dalam semen, baja, dan bahan porselin. Kegagalan ini juga bisa 

disebabkan pergantian musim yang mencolok dan pemanasan lebih. 

 b. Ketidakmurnian bahan isolasi. Di tempat yang mengalami ketidakmurnian 

bahan isolasi pun akan terjadi kebocoran. 

 c. Bahan tidak mengkilap, sehingga air akan tetap tinggal padanya, lalu 

menyebabkan penimbunan debu dan kotoran membentuk lapisan yang 

bersifat menghantar dan memperpendek jarak rayap (creepage-distance). 

   d. Tekanan secara mekanis, misalnya karena penumpukkan isolator. Jika 

bahannya kurang kuat dapat menyebabkanisolator pecah. 

 e. Tembus dan lewat-denyar. Lewat-denyar, yaitu pelapisan muatan destruktif 

(bersifat merusak) yang melintasi pada seluruh bagian permukaan isolator. 

Pelepasan muatan ini disebabkan pembebanan medan listrik pada permukaan 

isolator melebihi harga ketahana elektriknya. Lewat-denyar menimbulkan 

pemanasan dan ini dapat merusak isolator. Penyebabnya: pengotoran 

permukaan isolator, surja hubung dan surja petir. Sedangkan tembus 

(puncture) adalah pelepasan muatan disruptif pada bagian isolasi isolator, 

khusus terjadi pada isolasi padat saja. 

Analisis perbaikan penyebab gangguan yang diusulkan, adalah: 

a. Peningkatan kualitas dari isolator saluran udara. 

b. Membersihkan isolator dari debu dan kotoran. 

c. Pemeriksaan yang rutin terhadap isolator, karena isolator yang bocor atau 

pecah tidak mudah terlihat, maka harus dilakukan pemeriksaaan yang rutin. 

d. Pemasangan groundwire adalah salah satu alternatif perbaikan yang harus 

dilakukan, karena dapat melindungi isolator dari sambaran petir dengan 

muatan listrik berlebihan. 
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   Gambar 5.1 Isolator 

2. Short circuit dan grounding 

Gangguan pohon terhadap saluran distribusi listrik yang terpasang dengan 

kawat udara tegangan menengah (TM) telah mengakibatkan menurunnya keandalan 

sistem jaringan. Cara penanganan gangguan akibat pohon selama ini dilaksanakan, 

anatara lain mengganti kawat udara dengan AAAC-S (Half Insulated Cable) atau 

menenbang ranting pohon penyebab gangguan. 

Pemakaian AAAC-S, dilakukan dengan mengganti seluruh jaringan kawat 

udara terpasang. Disamping itu, isolasinya tidak berfungsi penuh. Oleh karenanya, 

penghantar jenis ini diperlakukan seperti halnya penghantar udara telanjang. 

Sedangkan penebangan pohon pelaksanaannya sering terbentur dengan masalah 

keberatan pemilik pohon, yang sebagian besar menyatakan pohonnya merupakan 

salah satu sumber penghasil hidup. Disamping itu, usaha memperbaiki lingkungan 

hidup secara menyeluruh di dunia menyebabkan pelestarian pertumbuhan pepohonan 

harus tetap dipertahankan. 

Penyelesaian dari permasalahan tersebut adalah penggunaan produk solusi 

HEPTI 2-15 (Heatshrinkable Preformed Tape Insulation). HEPTI - Heatshrinkable 

Preformed Tape Insulation merupakan produk asolasi, didesain khusus dengan 

mengembangkan dua jenis sistem isolasi, yaitu tape dan heatshrinkable (ciut panas). 

Dengan memprioritaskan hal-hal yang terbaik dari kedua sistem tersebut, telah 

berhasil diproduksi suatu jenis material untuk dimanfaatkan sebagai pelindung kawat 

udara terhadap ranting pohon atau lebih dikenal sebagai TREEGUARD.  
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Cara pemasangan yang relatif mudah dan cepat serta tidak mengharuskan 

pemasangan sepanjang kawat udara tegangan menengah, menyebabkan HEPTI 

merupakan peneylesaian terbaik guna meningkatkan keandalan sistem jaringan 

distribusi yang pada saat ini merupakan tujuan utama para pengelola listrik. Adapun 

karakteristik dari HEPTI 2-15 (Heatshrinkable Preformed Tape Insulation), sebagai 

berikut: 

a. Jenis material, 

 Non-tracking material, terbuat dari bahan polymer yang mengalami proses 

Crosslinked (silang sambung) antar molekul, bagian dalam dilapisi perekat jenis 

hotmelt. 

b. Bentuk produk, 

Produk berbentuk tape yang sudah dipreformed spiral, di desain untuk 

memudahkan pemasangan di lapangan dengan tujuan ketebalan yang merata dan 

sempurna. Perekat di bagian dalam berfungsi untuk menyekat bagian kawat udara 

yang diisolasi terhadap masuknya air, udara lembab atau partikel asing lainnya 

yang menyebabkan gagalnya sistem isolasi saat beroperasi. Walaupun permukaan 

luar merah kecoklatan, bagian dalam dilapisi perekat hotmelt yang berwarna 

merah.  

 

 

Gambar 5.2 HEPTI 2-15 
 
 

c. Dimensi HEPTI 2-15, 

 Produk sebelum terpasang berbentuk roll, dengan standar dimensi sebagai 

berikut: 

 Panjang : 15 feet (minimum) 
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 Lebar : 2 inch 

 Tebal : 1,8 – 2,2 mm  

d. Prioritas pemakaian HEPTI 2-15, 

Prioritas pemakaian HEPTI 2-15  pada titik-titik yang rawan gangguan, 

dilaksanakan berdasarkan pertimbangan, sebagai berikut: 

i.Pohon yang bersifat produktif bagi pemiliknya. 

ii.Pohon yang dengan berbagai alasan, tidak diijinkan ditebang oleh pemiliknya. 

iii.Penyulang yang frekuensi ganggungnya pertahun sangat tinggi. 

iv.Pemasangan HEPTI 2-15 pada beberapa area, hanya dilakukan pada satu kawat 

saja. 

v.Mengisolasi AAAC-S yang sobek atau cacat. 

3. Kerusakan fuse link, 

Fuse link digunakan sebagai alat pembatas. Perbaikan yang diberikan sama 

dengan perbaikan isolator dan lightning arrester yaitu pemasangan groundwire. 

 

    

Gambar 5.3 Fuse link 

4. Kerusakan lightning arrester, 

 Arrester merupakan kunci dalam koordinasi isolasi suatu sistem tenaga 

listrik. Bila petir datang, arrester bekerja melepaskan muatan listrik serta 

mengurangi tegangan abnormal yang akan mengenai peralatan yang meliputi 

isolator, pembatas dan kawat penghantar. Arrester harus mempunyai ketahanan 

termis yang cukup terhadap energi daria arus susulan dan harus mampu 

memutuskannya, jika pada waktu arrester memutus tegangan sistem dan arus 

dinamik terlalu tinggi maka arrester itu mungkin tidak mampu memutuskannya. 

Maka untuk mengantisipasi kerusakan isolator, fuse link dan arrester maka pada 

tiang listrik hendaknya terpasang groundwire untuk melindungi saluran listrik. 
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Dalam hal melindungi saluran tenaga listrik tersebut, ada beberapa cara yang 

dapat diterapkan. Salah satu cara yang paling mudah adalah menggunakan kawat 

tanah (overhead groundwire) pada saluran. Prinsip dari pemakaian kawat tanah ini 

adalah bahwa kawat tanah akan menjadi sasaran sambaran petir sehingga melindungi 

kawat phasa, isolator dan fuse link dengan daerah atau zona tertentu. Overhead 

groundwire yang digunakan untuk melindungi saluran tenaga listrik, diletakkan pada 

ujung teratas saluran dan terbentang sejajar dengan kawat phasa. Groundwire ini 

dapat ditanahkan secara langsung atau secara tidak langsung dengan menggunakan 

sela yang pendek. 

Adanya groundwire dimaksudkan sebagai tempat sambaran petir langsung 

dan melindungi kawat phase, isolator, arrester dan fuse link. Zona perlindungan 

groundwire dapat dinyatakan dengan parameter sudut perlindungan, yaitu sudut 

antara garis vertikal groundwire dengan garis hubung antara groundwire dan kawat 

phasa. Peningkatan performa perlindungan transmisi tenaga listrik dari sambaran 

petir yang paling mudah dilakukan dengan menambah jumlah groundwire. 

Kombinasi pemakaian groundwire dengan peralatan-peralatan lainnya sangat 

diharapkan untuk memperoleh performa perlindungan yang lebih tinggi diantaranya 

dengan pemakaian arester yang merupakan alat pelindung modern.  

 Groundwire 

     

 Lightning arrester 

Gambar 5.4 Lightning arrester dan pemasangan groundwire 
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5.5 INTERPRETASI HASIL 

  Hasil dari metode fault tree analysis (FTA) adalah minimal cut set atau 

disebut juga basic event yang terdiri dari gangguan alam, gangguan pihak ke-3, 

aktivitas binatang, kualitas material, aktivitas manusia, alat terganggu dan instalasi 

jelek. Sedangkan pada hasil metode failure mode and effect analysis (FMEA) adalah 

prioritas penyelesaian berdasarkan hasil RPN tertinggi dari skala severity, occurance 

dan detection yang tertinggi. Hasil RPN tertinggi pada metode FMEA adalah 

kerusakan isolator yaitu dengan RPN = 80, maka kerusakan isolator merupakan 

prioritas permasalahan yang harus diselesaikan. 

Analisis perbaikan yang diberikan berupa perbaikan kualitas pada bahan yang 

digunakan, pembersihan ranting-ranting pohon yang telah melebihi jaringan 

distribusi agar tidak menganggu pendistribusian, penggunaan pelapis kabel berupa 

HEPTI-25 agar mengurangi gangguan dari alam berupa angin, hujan, petir dan 

pohon, kemudian pemasangan groundwire agar mengurangi gangguan pada isolator, 

fuse link dan lightning arrester. 
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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
Pada bab ini akan diuraikan tentang kesimpulan dan saran dari tugas akhir 

mengenai usulan perbaikan gangguan saluran udara tegangan menengah (SUTM) 

dengan kombinasi metode fault tree analysis (FTA) dan failure mode and effect 

analysis (FMEA), adapun kesimpulan dan saran seperti di uraikan dalam sub bab 

dibawah ini. 

6.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan tugas akhir mengenai usulan perbaikan gangguan saluran udara 

tegangan menengah (SUTM) disimpulkan sebagai berikut: 

1. Hasil identifikasi kejadian dengan menggunakan analisis metode fault tree 

analysis (FTA) penyebab gangguan pada saluran udara tegangan menengah 

(SUTM) terdapat 7 gangguan, terdiri dari gangguan binatang, peralatan 

terganggu, kualitas material, gangguan alam, instalasi jelek, aktivitas manusia 

dan gangguan pihak ke-3. 

2. Hasil analisis gangguan yang terjadi dari ke-7 penyebab gangguan saluran udara 

tegangan menengah (SUTM) tersebut yang paling potensial mengakibatkan 

gangguan adalah gangguan alam. Yang mengakibatkan kerusakan isolator, short 

circuit, grounding, kerusakan fuse link dan kerusakan lightning arrester.  

3. Analisis dengan menggunakan metode failure mode and effect analysis (FMEA) 

memberikan nilai RPN (risk priority number.) Setiap kejadian dasar sebagai 

prioritas penanggulangan setiap failure mode yang terjadi dalam sistem 

berdasarkan severity, frekuensi daan pengendaliannya. Prioritas penyelesaian 

dimulai dari tingkat kepentingan yang paling tinggi ke paling rendah. Pada 

permasalahan gangguan saluran udara tegangan menengah (SUTM) yaitu, 

kerusakan isolator dengan RPN = 80, short circuit dengan RPN =  60, grounding 

dengan RPN = 60, kerusakan fuse link dengan RPN = 60 dan kerusakan lightning 

arrester dengan RPN = 50.  

4. Usulan perbaikan gangguan saluran udara tegangan menengah (SUTM) yang 

diusulkan adalah berupa peningkaan kualitas bahan yang digunakan pada saluran 
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udara tegangan menengah (SUTM), pembersihan pohon-pohon atau ranting yang 

dapat menyebabkan gangguan, melapisi kabel listrik dengan HEPTI 2-15 agar 

tidak mudah terjadi short cirkuit dan grounding serta pemasanagan groundwire 

untuk mengurangi gangguan pada isolator, fuse link dan lightning arrester. 

6.2 SARAN 

Berdasarkan tugas akhir mengenai usulan perbaikan gangguan saluran udara 

tegangan menengah (SUTM).  Adapun saran perbaikan yang diperlukan sebagai 

berikut: 

1. Upaya meningkatkan mutu pelayanan PT. PLN Persero diharapkan dapat 

mengurangi banyaknya gangguan yang terjadi dengan langkah-langkah yang 

antisipatif terhadap gangguan dan menggunakan material, instalasi, serta 

pengendalian yang baik untuk kabel udara, isolator, fuse link dan lightnig 

arrester sehingga kerusakan pada saluran udara tegangan menengah (SUTM) 

dapat ditekan. 

2. Setelah mengetahui kejadian atau kombinasi kejadian yang dapat menyebabkan 

gangguan listrik sebaiknya kejadian dasar tersebut dapat diketahui tindakan 

korektif yang paling tepat sehingga tidak telalu banyak merugikan pelanggan 

atau konsumen tenaga listrik. 

3. Upaya mengurangi biaya bahan penganti atau perbaikan yang dikeluarkan,  PT. 

PLN Persero diharapkan menggunakan material bahan jaringan yang berkualitas, 

memperbaiki kualitas instalasi jaringan, dan menjalin kerjasama dengan pihak 

ketiga sehingga gangguan jaringan yang terjadi dapat ditekan dan biaya 

perbaikan bahan penganti pun semakin kecil.  
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