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ABSTRAK 

PUTRI SAFDA ASMARADINA. 2022. Identifikasi Risiko Yang Mempengaruhi 
Waktu Pembuatan Flokulan pada PT. Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula 
Takalar. Dibawah bimbingan Ibu Arminas selaku pembimbing I dan Ibu Della 
Ginza Ramadhan selaku pembimbing II. 
Pada Stasiun Pemurnian di PT. Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar 
terdapat proses penambahan flokulan. Flokulan adalah suatu zat atau senyawa 
yang dapat ditambahkan untuk proses flokulasi. Pembuatan larutan flokulan 
membutuhkan waktu selama 4-8 jam untuk menghasilkan larutan flokulan yang 
efektif terhadap proses flokulasi nira. Pada tangki Sering terjadi durasi 
pengadukan pembuatan flokulan yang tidak sesuai dengan standar, meskipun 
waktu pembuatan yang dibutuhkan larutan flokulan belum cukup namun sudah 
harus dialirkan ke nira, sehingga jaringan pengikat larutan flokulan yang 
dihasilkan tidak kuat untuk proses flokulasi pada nira dan dapat mempengaruhi 
mutu produk gula. Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi risiko 
penyebab durasi pengadukan pembuatan flokulan yang tidak sesuai standar 
dengan metode Failure Mode Effect Analysis (FMEA) dengan melihat tingkat 
kegagalan tersebut dari besarnya nilai saverity, occurance, dan detection yang 
menghasilkan nilai kerusakan terbesar, nilai RPN yang melebihi nilai kritis yaitu 
111. Selanjutnya mengidentifikasi faktor penyebab durasi pengadukan 
pembuatan flokulan yang tidak sesuai standar dengan metode Fault Tree 
Analysis (FTA). Hasil penelitian menunjukkan yang telah melebihi angka kritis 
dimana nilai RPN 175 dan 120 didapatkan pada jenis kegagalan larutan flokulan 
yang cepat habis. Usulan yang dapat diberikan pada penelitian ini yaitu membuat 
tangki flokulan yang volumenya lebih besar yaitu 651.110 cm3 dan pembuatan 
standar pembukaan drat katup sehingga debit air yang keluar yaitu 2,7 L/m. 
 

Kata Kunci: Flokulasi, FMEA, FTA.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Gula sebagai salah satu sumber makanan pokok yang dibutuhkan oleh 

manusia didalam kehidupan sehari-hari. Gula merupakan salah satu golongan 

dari karbohidrat yang sangat penting dan berperan sebagai sumber energi bagi 

tubuh manusia. Kebutuhan gula di Indonesia setiap tahunnya meningkat. Pada 

tahun 2021 kebutuhan gula mencapai sebesar  6 juta ton/tahun dan pada tahun 

2022, kementerian pertanian memproyeksi kenaikan produksi gula sebesar 2,5 

juta ton/tahun (Kementrian Perindustrian, 2021). Maka dari itu pabrik gula 

memegang peranan penting bagi masyarakat Indonesia karena merupakan salah 

satu kebutuhan utama bagi manusia. 

Gula tersusun dari sukrosa sebagai komponen utama yang biasanya 

terdapat pada tebu, nira, atau aren. Pada pabrik gula, bahan dasar yang 

digunakan untuk menghasilkan nira di pabrik gula adalah tebu. Nira mentah 

diperoleh dari stasiun gilingan yang masih mengandung air dan kotoran.  Gula 

yang layak dikonsumsi membutuhkan proses yang sangat panjang di dalam 

pabrik yaitu dimulai dari proses penggilingan, proses pemurnian, proses 

penguapan, proses pemasakan, proses pemutaran, serta proses penyelesaian 

hingga mendapatkan gula yang layak di konsumsi. Proses yang memegang 
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peranan penting pada proses produksi gula adalah proses pemurnian, karena 

hasil pemurnian ini akan sangat mempengaruhi kualitas dari gula yang dihasilkan.  

Stasiun pemurnian di PTPN XIV Pabrik Gula Takalar didalamnya terdapat 

proses penambahan flokulan dalam proses pemurnian nira. Flokulan adalah 

suatu zat atau senyawa yang dapat ditambahkan untuk proses flokulasi. 

Penambahan flokulan ini bertujuan untuk mengikat endapan yang ada pada nira 

sehingga endapan tersebut membesar lalu menjadi berat. Flokulan yang 

digunakan adalah flokulan jenis Kuriflock PA 332 sebagai suatu koagulan 

tambahan yang berasal dari bahan organik yang berat molekulnya besar dan 

merupakan salah satu polimer rantai panjang (Widyastuti & Syaifuddin. 2014). 

Flokulan yang digunakan berbentuk serbuk putih kecil-kecil yang dalam 

penggunaannya perlu dicampurkan dengan air terlebih dahulu agar flokulan 

dapat tercampur secara homogen baru nantinya akan dialirkan menuju proses 

flokulasi pada nira. Pada tangki flokulan di stasiun pemurnian dilakukan 

pengadukan dan pelarutan flokulan. Setelah proses pengadukan selanjutnya 

larutan flokulan akan dialirkan ke snowballing. Pada proses pengadukan 

membutuhkan waktu pembuatan flokulan selama 4-8 jam. Pada tangki flokulan 

sering terjadi durasi pengadukan pembuatan flokulan yang tidak sesuai dengan 

standar pada stasiun pemurnian. Meskipun waktu pengadukan yang dibutuhkan 

larutan flokulan pada tangki belum cukup namun sudah harus dialirkan ke nira, 

sehingga jaringan pengikat pada larutan flokulan yang dihasilkan tidak kuat untuk 

proses flokulasi pada nira. Proses flokulasi pada nira dengan larutan flokulan 
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yang tidak efektif dapat mempengaruhi proses pemurnian. Kotoran yang 

terkandung dalam nira pada proses flokulasi akan susah mengendap, sehingga 

pada proses pemisahan antara kotoran dan nira akan sulit terpisah. Hal ini 

mengakibatkan kualitas Nira yang dihasilkan kurang jernih dan dapat 

mempengaruhi mutu produk gula. 

 Rowi, dkk. (2021) melakukan penelitian tentang Analisis Risiko Yang 

Mempengaruhi Tingkat Air Ketel Uap Dari Imbibisi Air Kondensat PG. Pesantren 

Baru Dengan Menggunakan Metode FMEA dan FTA. Dari hasil penelitian 

terdapat 5 kendala-kendala yang sudah teridentifikasi dengan metode FMEA, 

yaitu pipa di dalam tanki badan penguapan bocor dengan nilai RPN 6, kerak nira 

menempel di dinding pipa badan penguapan dengan nilai RPN 8, pompa pada 

badan penguapan rusak nilai RPN 18, air tangki APK mengalami overcapacity 4, 

serta sambungan pipa menuju tangki APK mengalami overcapacity.  

Penelitian ini berfokus pada identifikasi risiko yang mempengaruhi waktu 

pengadukan pada pembuatan flokulan. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi risiko penyebab tertinggi tidak tepatnya waktu pengadukan 

pembuatan flokulan dengan waktu penggunaan flokulan pada stasiun pemurnian 

nira. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis memilih judul 

IDENTIFIKASI RISIKO YANG MEMPENGARUHI WAKTU PEMBUATAN FLOKULAN 

PADA STASIUN PEMURNIAN (Studi Kasus : PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XIV 

PABRIK GULA TAKALAR). 
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B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka 

rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 

1.  Mengidentifikasi risiko penyebab durasi pengadukan pembuatan flokulan 

yang tidak sesuai standar dengan metode FMEA. 

2. Mengidentifikasi faktor penyebab durasi pengadukan pembuatan flokulan 

yang tidak sesuai standar dengan metode FTA. 

3. Memberi usulan perbaikan untuk meminimalkan terjadinya risiko yang 

mempengaruhi durasi pengadukan pembuatan. 

 
C.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengidentifikasi risiko penyebab durasi pengadukan pembuatan 

flokulan yang tidak sesuai standar dengan metode FMEA. 

2. Untuk mengidentifikasi faktor penyebab durasi pengadukan pembuatan 

flokulan yang tidak sesuai standar dengan metode FTA. 

3. Untuk memberi usulan perbaikan agar dapat meminimalkan terjadinya risiko 

yang mempengaruhi durasi pengadukan pembuatan. 
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D.   Manfaat Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, diharapkan akan 

bermanfaat sebagai berikut: 

1. Bagi Mahasiswa 

Penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan 

dengan membandingkan antara teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan 

kenyataan yang ada di perusahaan/industri. 

2. Bagi Perusahaan  

Sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk mengetahui solusi 

dari tidak tepatnya waktu pembuatan flokulan dengan waktu penggunaannya. 

3. Bagi Politeknik ATI Makassar 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi menambah ilmu 

pengetahuan dan menjadi bahan bacaan di perpustakaan serta memberikan 

referensi bagi mahasiswa lain.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Gula  

Secara umum, gula merupakan golongan karbohidrat yang sederhana. 

Gula dapat larut dalam air dan dapat diubah langsung oleh tubuh menjadi energi. 

Gula dapat dibedakan menjadi dua yaitu monosakarida dan disakarida. 

Monosakarida merupakan salah satu golongan dari karbohidrat yang terbentuk 

dari satu molekul gula yang biasanya terdiri dari flukosa, frukosa, dan galaktosa. 

Sedangkan disakarida merupakan golongan karbohidrat yang terbentuk dari dua 

molekul gula yang biasanya terdiri dari sukrosa (gabungan glukosa dan fruktosa), 

laktosa (gabungan dari glukosa dan galaktosa) dan maltose (gabungan dari dua 

glukosa) (Darwin, 2013).   

 Teori diatas merupakan pengertian dan penjelasan gula secara umum. 

Pada penelitian ini akan dibahas mengenai produk gula. Gula terdiri dari tiga 

macam yaitu gula kristal putih, gula kristal rafinasi, gula kristal mentah. Gula 

kristal putih dan gula kristal rafinasi merupakan gula yang diproduksi oleh negara 

Indonesia (Januar, dkk. 2014). Gula kristal merupakan salah satu produk dari 

hasil pertanian yang menarik dan menguntungkan tidak hanya bagi petani tebu 

tetapi demikian dengan industri makanan. Adapun bahan baku dari dari gula 

Kristal adalah tebu (Perwitasari, 2010). Proses pembuatan gula membutuhkan 

beberapa proses yang sangat panjang di dalam pabrik yaitu dimulai dari proses 
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penggilingan, proses pemurnian, proses penguapan, proses pemasakan, proses 

pemutaran, serta proses penyelesaian hingga mendapatkan gula yang layak di 

konsumsi. Salah satu proses yang paling penting adalah proses pemurnian, 

karena dalam proses ini terjadi peningkatan pemurnian nira tebu, mengurangi 

dan mencegah terjadinya inverse dan dilakukan proses pemisahan gula dari 

kotoran. Gula merupakan suatu karbohidrat sederhana yang umumnya 

dihasilkan dari tebu. Namun ada juga bahan dasar pembuatan gula yang lain, 

seperti air bunga kelapa, aren, palem, kelapa atau lontar. Gula sendiri 

mengandung sukrosa yang merupakan anggota dari disakarida (Perwitasari, 

2010). 

B. Jenis-Jenis Produk Gula  

Jenis-jenis produk gula adalah sebagai berikut (Darwin, 2013): 

1. Gula Pasir  

Produk gula Ini adalah jenis gula yang paling mudah dijumpai, 

digunakan sehari-hari untuk pemanis makanan dan minuman. Gula pasir 

juga merupakan jenis gula yang digunakan dalam penelitian ini. Gula pasir 

berasal dari cairan sari tebu. Setelah dikristalkan, sari tebu akan mengalami 

kristalisasi dan berubah menjadi butiran gula berwarna putih bersih atau 

putih agak kecoklatan (raw sugar).  

2. Gula Pasir Kasar (Crystallized Sugar) 

Gula jenis ini memiliki tekstur yang lebih besar dan kasar dari gula 

pasir pada umumnya. Biasanya gula jenis ini dijual dengan aneka warna di 
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pasaran. Gula jenis ini sering digunakan sebagai bahan taburan karena tidak 

meleleh saat dioven. 

3. Gula Balok atau Gula Dadu 

Gula balok terbuat dari sari tebu. Bentuknya menyerupai balok dadu 

dengan warna putih bersih. Biasanya gula jenis ini digunakan sebagai 

campuran minuman kopi atau teh,  

4. Gula Icing atau Icing Sugar atau Confection Sugar 

Tipe gula ini memiliki tektur terhalus dalam jenis gula putih. Icing 

sugar merupakan campuran dari gula pasir yang digiling hingga halus 

sehingga terbentuk tepung gula dan ditambahkan tepung maizena agar 

tidak mudah menggumpal. 

5.  Gula Batu 

Gula batu diperoleh dari pengolahan gula pasir biasa agar mudah 

larut. Bentuknya merupakan bongkahan gula menyerupai batu berwarna 

putih, dimana tingkat kemanisan gula batu lebih rendah dibanding gula 

pasir, hampir 1/3 dari gula pasir. Bagi pankreas dan organ tubuh, gula batu 

lebih sehat dan bersahabat dibandingdengan gula pasir. 

6. Brown Sugar  

Brown sugar terbuat dari tetes tebu, namun dalam proses 

pembuatannya dicampur dengan molase sehingga menghasilkan gula 

bewarna kecoklatan. Terbagi menjadi 2 jenis yaitu light atau dark brown 

sugar. Light brown sugar biasanya digunakan dalam pembuatan kue, 
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seperti membuat butterscotch, kondimenan glazes. Dark brown sugar 

biasanya digunakan untuk membuat gingerbread dan bahan tambahan 

untuk makanan seperti mincemeat, baked bean, dan lain-lain. 

7.  Gula Merah 

Gula merah terbuat dari air sadapan bunga pohon kelapa atau air 

nira kelapa, sering juga disebut dengan gula jawa. Teksturnya berupa 

bongkahan berbentuk silinder dan berwarna coklat Biasanya digunakan 

dalam bahan pemanis makanan dan minuman dengan cara diiris tipis. 

8.  Gula Aren 

Bentuk, tekstur, warna dan rasanya mirip dengan gula merah, yang 

membedakan hanya bahan bakunya. Gula aren terbuat dari air nira yang 

disadap pohon aren, tanaman dari keluarga palem. Proses pembuatan gula 

aren umumnya lebih alami, sehinggan zat-zat tertentu yang terkandung di 

dalamnya tidak mengalami kerusakan dan tetap utuh. 

Selain gula-gula alami, banyak juga gula-gula yang terbuat dari proses 

kimiawi yang dijual di pasaran. Banyak orang berusaha untuk menghindari gula, 

dan berlaih ke gula buatan. Namun, jenis gula ini bila dikonsumsi secara berkala 

akan berdampak tidak baik untuk tubuh. Ada 3 jenis gula buatan, seperti 

(Darwin, 2013): 

1. High Fructose Corn Syrup  

Gula jenis ini terbuat dari tepung jagung sebagai bahan baku, 

memiliki tekstur cair seperti sirup. Gula jagung memiliki tingkat kemanisan 
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yang sangat tinggi, 1,8 kali dibanding dengan gula biasa. Dimana rasa manis 

tersebut akan meningkatkan rasa lapar sehingga tubuh menginginkan 

karbohidat berlebih.  

2. Sorbitol, saditol, dan Manitol 

Gula jenis ini terdapat dalam permen bebas gula, obat batuk, serta 

makanan dan minuman berlabel ‘diet’. Gula buatan ini akan menghambat 

proses metabolisme alami tubuh kita karena tidak dapat dicerna secara 

baik oleh tubuh.  

3. Saccharin dan Aspartame 

Gula jenis ini sering digunakan dalam minuman rendah kalori dan 

rendah gula. Keduanya mengandung kalori yang rendah, namun memiliki 

tingkat kemanisan yang tinggi. 

C. Proses Pembuatan Gula Pasir 

Proses pembuatan gula putih yang pertama adalah ektraksi nira, yaitu 

proses pemerahan cairan tebu (nira) dari batang tebu dengan cara digiling. 

Kemudian dijernihkan menggunakan metode sulfasi, penjernihan akan 

menghasilkan endapan (CaCO2) yang akan menyerap bahan-bahan bukan gula. 

Setelah dijernihkan kemudian dilakukan proses penguapan, penguapan dilakukan 

di 4-5 tempat yang saling berhubungan. Setelah itu, dilakukan proses kristalisasi, 

setelah gula yang sudah mengkristal dipisahkan dengan cara disaring untuk 

mendapatkan kristal gula yang bersih dan bebas dari kotoran-kotoran lain. Lalu 
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proses yang terakhir adalah dikeringkan, pengeringan dilakukan dengan 

menggunakan udara panas hingga 80oC (Sumargono & Ferykasari. 2007). 

D.  Nira Tebu   

Tebu merupakan bahan utama pembuatan gula, terutama gula pasir. 

Tebu dapat dimanfaatkan untuk berbagai hal lain selain sebagai bahan 

pembuatan gula. Manfaat tebu diantaranya digunakan untuk dikonsumsi 

langsung dengan cara dibuat jus, digunakan untuk pembuatan tetes rum, vetsin, 

dan ethanol yang nantinya digunakan sebagai bahan bakar. Limbah hasil 

produksi dari tebu bisa dimanfaatkan menjadi listrik (Kartika Sari, 2012). Tebu 

merupakan bahan baku utama dalam pembuatan gula pasir yang memiliki masa 

simpan relatif singkat. Di Indonesia tebu diperkirakan sudah ada sejak tahun 400 

sebelum Masehi (Kartika Sari, 2012).  

Keterampilan mengolah tebu menjadi gula mulai dikenal pada abad ke 

15. Bersamaan dalam kurun waktu itu mulai diperkenalkan pembuatan gula dari 

tanaman tebu yang dibudidayakan. Ketrampilan tersebut diperoleh dari para 

imigran Cina yang datang ke Pulau Jawa. Hasil gula yang diperoleh pada awalnya 

masih sangat sederhana, berbentuk gula mangkok ataupun gula tanjung. Gula ini 

umumnya diproduksi oleh petani atau pengusaha perkebunan tebu dengan 

luasan area tanaman tebu yang terbatas atau relatif kecil. Sejak abad ke 16 

produksi gula untuk perdagangan dunia mengalami kemajuan dan pabrik-pabrik 

gula mulai banyak didirikan. Penanaman area tebu juga semakin luas seiring 

dengan peningkatan produksi gula termasuk di Indonesia (Pawirosemadi, 2011). 
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Luas areal tebu pada tahun 2010 mencapai 418,259 Ha dan sampai dengan akhir 

tahun 2011 luas areal tebu mencapai 447,320 Ha. Luasnya areal tebu 

mendukung tersedianya bahan baku yang cukup dalam pembuatan gula pasir. 

Nira adalah cairan yang manis yang diperoleh dari air perasan batang atau 

getah tandan bunga tanaman seperti tebu, bit, sorgum, mapel, siwalan, bunga 

dahlia dan tanaman dari keluarga Palma seperti aren, kelapa, nipah, sagu, kurma 

dan sebagainya (Bandaso & Baharuddin. 2007). Di dalam tanaman tebu, apabila 

dilakukan penggilingan terdapat air hasil gilingan dan ampas dari tebu, kemudian 

air hasil gilingan ini disaring dan air itu yang dinamakan nira dan proses 

penyaringan ini dinamakan ekstraksi. Jadi nira  tebu ini adalah hasil dari gilingan 

atau ekstraski dari tanaman tebu, di dalam nira terdapat banyak sekali zat yang 

terkandung didalamnya misalnya daun kering, blendok, pectin serta polisakatida 

starch, karena biasanya tebu yang digiling didalam pabrik dalam keadaan kotor, 

kering, tidak ducuci dan tidak dikuliti terlebih dahulu (Perwitasari,2010). 

Komposisi nira dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini: 

Tabel 2. 1 Komposisi Nira (Perwitasari, 2010.) 
Komposisi Besarnya 

Brix 16.88 –  17,85 % 

HK Pool 82.69 – 83.49 % 

Sakarosa 12,09 – 13,24 % 

Gula Reduksi  0,79 – 1,35% 

Abu fosfat  0,7 – 1,255  
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E. Stasiun Pemurnian Pabrik Gula 

Stasiun pemurnian merupakan salah satu faktor penting dari kualitas gula 

produk, dimana proses yang terjadi adalah menghilangkan unsur-unsur non-

sukrosa yang dalam nira. Dapat dikatakan bahwa kualitas gula produk yang 

dihasilkan sangat ditentukan oleh proses pemurnian nira mentah menjadi nira 

jernih (Sunantyo. 1995). Nira yang telah diperah pada stasiun gilingan dipompa 

menuju stasiun pemurnian. Tujuan dari stasiun pemurnian adalah untuk 

memisahkan kotoran non gula yang terkandung dalam nira mentah, sehingga 

diperoleh nira bersih yang dinamakan nira encer dengan prinsip pengendapan. 

Nira yang telah disaring di rotary screen dan Dutch State Mines (DSM) screen 

kemudian dialirkan ke tangki nira mentah. Selanjutnya nira menuju pemanas 

pendahuluan I dengan suhu 75-80oC. Pemanas ini bertujuan untuk mematikan 

jasad renik (mikroba) atau bakteri pathogen (Setiawan. 2019). 

Nira dari pemanas pendahuluan I akan masuk SO2 tower, proses ini 

bertujuan untuk mencerahkan warna nira menggunakan gas SO2 dengan 

absorbsi. Nira yang terdapat dalam alat ini akan bergerak dari atas menuju ke 

bawah alat dengan melewati sekat-sekat saringan yang disusun secara 

bertingkat, sehingga nira yang mengalir ke bawah dapat terabsorbsi sempurna 

oleh gas SO2 dan nira ditampung di tangki sulfitasi. Nira yang terbawa ke atas 

disaring juice catcher sedangkan gas SO2 dibuang ke udara. Selanjutnya nira akan 

masuk ke pemanas pndahuluan II, pada mesin ini nira dipanaskan sampai suhu 

100-105oC. Tujuan dari pemanasan ini adalah untuk menurunkan kelarutan 
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garam, menurunkan viskositas, serta mempercepat proses pengendapan. 

Kemudian nira akan masuk ke snowballing, di dalam snowballing nira diberi zat 

floculant. Fungsi zat floculant ialah untuk menangkap kotoran-kotoran yang 

masih melekat pada nira (Setiawan. 2019).  

Berikutnya nira akan masuk tangki pengendapan (clarifier), nira kotor 

akan mengendap, sedangkan nira encer akan berada diatas. Nira encer hasil 

pemisahan disaring pada DSM screen, dengan tujuan untuk menyaring kotoran-

kotoran halus yang masih terkandung dalam nira jernih. Nira encer akan masuk 

mesin pemanas pendahuluan III untuk dipanaskan dengan suhu 105-108oC. 

Tujuan dari pemanasan tersebut untuk mendekati titik didih nira sehingga dapat 

mempercepat proses penguapan. Nira encer yang dihasilkan selanjutnya menuju 

proses penguapan, sedangkan nira kotor akan masuk mixer bagacillo dengan 

tujuan untuk menekan kandungan gula di nira kotor dan mempertebal kualitas 

dari blotong (limbah tebu). Didalam mixer bagacillo akan terjadi pencampuran 

nira kotor dengan bagacillo (ampas halus). Selanjutnya akan masuk kedalam 

Rotary Vacum Filter (RVF). Prinsip kerja dari alat ini ialah dengan cara menghisap. 

Pada alat ini ditambahkan air untuk melarutkan nira yang masih terdapat pada 

nira kotor, sehingga dihasilkan nira tapis dan blotong (Setiawan. 2019). 

F. Flokulasi 

Flokulasi adalah proses berkumpulnya partikel-partikel flok mikro 

membentuk aglomerasi besar melalui pengadukan fisis atau melalui aksi 

pengikatan oleh flokulan. Flokulan adalah bahan kimiawi, biasanya organik, yang 
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ditambahkan untuk meningkatkan proses flokulasi. Istilah flokulasi digunakan 

untuk menggambarkan proses ketika ukuran partikel meningkat sebagai akibat 

tubrukan antar partikel (Ebeling & Ogden 2004). Flokulasi dibedakan menjadi 

(Ebeling & Ogden 2004) : 

1. Mikroflokulasi (flokulasi perikinetik) terjadi ketika partikel teragregasi karena 

gerakan termal acak dari molekul-molekul cairan yang disebut Brownian 

Motion. 

2. Makroflokulasi (flokulasi ortokinetik) terjadi ketika partikel teragregasi 

karena adanya peningkatan gradien-gradien kecepatan dan pencampuran 

dalam media. Bentuk lain dari makroflokulasi disebabkan oleh pengendapan 

diferensial, yaitu ketika partikel-partikel besar menarik partikel-partikel kecil 

membentuk partikel- partikel yang lebih besar. Makroflokulasi belum efektif 

sampai partikel-partikel koloid mencapai ukuran 1-10 μm melalui kontak 

yang didorong oleh Brownian Motion dan sedikit pencampuran. 

Tujuan flokulasi adalah pembentukan partikel melalui agregasi yang 

dapat disisihkan dengan prosedur pemisahan partikel yang tidak mahal, seperti 

sedimentasi gravitasi dan filtrasi. Flokulasi air limbah dengan agitasi udara atau 

mekanis dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan penyisihan padatan 

tersuspensi dan BOD pada unit pengendapan primer, mengkondisikan air limbah 

yang mengandung limbah industri tertentu, memperbaiki kinerja tangki 

pengendapan sekunder setelah proses lumpur aktif, dan sebagai salah satu 
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pengolahan pendahuluan untuk filtrasi effluent sekunder (Ebeling & Ogden 

2004). 

Unit proses koagulasi-flokulasi biasanya terdiri dari tiga langkah 

pengolahan yang terpisah yaitu (Ebeling & Ogden 2004): 

1. Pada proses pengadukan cepat, bahan-bahan kimia yang sesuai 

ditambahkan ke dalam aliran air limbah yang kemudian diaduk pada 

kecepatan tinggi secara intensif, 

2. Pada proses pengadukan lambat, air limbah diaduk pada kecepatan sedang 

supaya membentuk flok-flok besar sehingga mudah diendapkan, 

3. Pada proses sedimentasi, flok yang terbentuk selama flokulasi dibiarkan 

mengendap kemudian dipisahkan dari aliran effluent. 

Sejauh ini flokulan yang paling umum digunakan pada industry adalah 

polimer yang berasal dari acrylamide dan natrium akrilat. Flokulasi paling efisien 

dilakukan dengan penambahan polielektrolit aionik berdasarkan pada kopolimer 

acrylamide dan natrium akrilat (Rabiee, 2010). 

Untuk mencapai kondisi flokulasi yang dibutuhkan, faktor yang harus 

diperhatikan adalah sebagai berikut (Risdianto, 2007): 

1. Waktu flokulasi 

2. Jumlah energi yang diberikan 

3. Jumlah flokulan 

4. Jenis atau jumlah flokulan 

5. Cara pemakaian flokulan 
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G. Metode Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) 

FMEA adalah sebuah teknik rekayasa yang digunakan untuk menetapkan, 

mengidentifikasi, dan untuk menghilangkan kegagalan yang diketahui, 

permasalahan, error, dan sejenisnya dari sebuah sistem, desain, proses, dan atau 

jasa sebelum mencapai konsumen (Stamatis, 1995). Dari definisi FMEA tersebut, 

yang lebih mengacu pada kualitas, dapat disimpulkan bahwa FMEA merupakan 

suatu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisa suatu 

kegagalan dan akibatnya untuk menghindari kegagalan tersebut. Kegagalan 

digolongkan berdasarkan dampak yang diberikan terhadap kesuksesan suatu misi 

dari sebuah sistem. Secara umum, FMEA didefinisikan sebagai sebuah teknik 

yang mengidentifikasi tiga hal, yaitu (Stamatis, 1995) :  

1. Penyebab kegagalan yang potensial dari sistem, desain produk, dan proses 

selama siklus hidupnya.  

2. Efek dari kegagalan tersebut.  

3. Tingkat kekritisan efek kegagalan terhadap fungsi sistem, desain produk, dan 

proses.  

Berikut ini adalah tujuan yang dapat dicapai oleh perusahaan dengan 

penerapan FMEA (Stamatis, 1995) :  

1. Untuk mengidentifikasi mode kegagalan dan tingkat keparahan efeknya.  

2. Untuk mengidentifikasi karakteristik kritis dan karakteristik signifikan  

3. Untuk mengurutkan pesanan desain potensial dan defisiensi proses   
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4. Untuk membantu fokus engineer dalam mengurangi perhatian terhadap 

produk dan proses, dan membantu mencegah timbulnya permasalahan.  

Dari penerapan FMEA pada perusahaan, maka akan dapat diperoleh 

keuntungan - keuntungan yang sangat bermanfaat untuk perusahaan, antara lain 

(Stamatis, 1995) :  

1. Meningkatkan kualitas, keandalan, dan keamanan produk.  

2. Membantu meningkatkan kepuasan pelanggan.  

3. Meningkatkan citra baik dan daya saing perusahaan.  

4. Mengurangi waktu dan biaya pengembangan produk.  

5. Memperkirakan tindakan dan dokumen yang dapat mengurangi resiko.  

6. Membantu menganalisis proses manufaktur baru.  

7. Meningkatkan pemahaman bahwa kegagalan potensial pada proses 

manufaktur harus dipertimbangkan.  

8. Mengidentifikasi deefisiensi proses, sehingga para engineer dapat berfokus 

pada pengendalian untuk mengurangi munculnya produksi yang 

menghasilkan produk yang tidak sesuai dengan yang diinginkan atau pada 

metode untuk meningkatkan deteksi pada produk yang tidak sesuai tersebut.  

9. Menetapkan prioritas untuk tindakan perbaikan pada proses.  

10. Menyediakan dokumen yang lengkap tentang perubahan proses untuk 

memandu pengembangan proses manufaktur atau perakitan di masa datang.  

Output dari Process FMEA adalah (Stamatis, 1995) :  

1. Daftar mode kegagalan yang potensial pada proses.  
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2. Daftar critical characteristic dan significant characteristic.  

3. Daftar tindakan yang direkomendasikan untuk menghilangkan penyebab 

munculnya mode kegagalan atau untuk mengurangi tingkat kejadiannya dan 

untuk meningkatkan deteksi terhadap produk cacat bila kapabilitas proses 

tidak dapat ditingkatkan.  

FMEA merupakan dokumen yang berkembang terus. Semua 

pembaharuan dan perubahan siklus pengembangan produk dibuat untuk produk 

atau proses. Perubahan ini dapat dan sering digunakan untuk mengenal mode 

kegagalan baru. Mengulas dan memperbaharui FMEA adalah penting terutama 

ketika (Stamatis, 1995) :  

1. Produk atau proses baru diperkenalkan.  

2. Perubahan dibuat pada kondisi operasi produk atau proses diharapkan 

berfungsi.  

3. Perubahan dibuat pada produk atau proses (dimana produk atau proses 

berhubungan). Jika desain produk dirubah, maka proses terpengaruh begitu 

juga sebaliknya. 

4. Konsumen memberikan indikasi masalah pada produk atau proses.  

FMEA digunakan untuk mengidentifikasi sumber-sumber dan akar 

penyebab dari suatu masalah kualitas (Akbar, dkk. 2018). Suatu mode kegagalan 

adalah apa saja yang termasuk dalam kecacatan/kegagalan dalam desain, kondisi 

diluar batas spesifikasi yang telah ditetapkan, atau perubahan dalam produk 

yang menyebabkan terganggunya fungsi dari produk tersebut (Blooch, 2017). 
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Untuk menentukan prioritas dari suatu bentuk kegagalan maka harus 

mendefinisikan tentang Severity, Occurrence, Detection yang hasil akhirnya 

berupa RPN (Risk Priority Number). Perhitungan RPN (Risk Priority Number) dari 

hasil FMEA (Stamatis, 1995) :  

RPN = S x O x D……………….…………………………… (2.1) 

Dan cara mencari nilai kritis RPN yaitu pada persamaan (2.2) di bawah ini: 

Nilai kritis = 
               

                        
………………(2.2) 

Menyediakan pendekatan evaluasi alternatif untuk Analisis Kekritisan. 

Jumlah prioritas risiko memberikan perkiraan numerik kualitatif risiko desain. 

RPN didefinisikan sebagai produk dari tiga faktor independen dinilai (Stamatis, 

1995) :   

a) S= Saverity (tingkat keparahan)  

Severity adalah penilaian terhadap keseriusan dari efek yang ditimbulkan. 

Dalam arti setiap kegagalan yang timbul akan dinilai seberapa besarkah 

tingkat keseriusannya. Terdapat hubungan secara langsung antara efek dan 

severity. Sebagai contoh, apabila efek yang terjadi adalah efek yang kritis, 

maka nilai severity pun akan tinggi. Dengan demikian, apabila efek yang 

terjadi bukan merupakan efek yang kritis, maka nilai severity pun akan 

sangat rendah. 
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Tabel 2. 2 Saverity (Tingkat Keparahan) (Gasperz, 2002) 

Rating Kriteria 

1 

Negligible severity (pengaruh buruk yang dapat diabaikan). 
Kita tidak perlu memikirkan bahwa akibat ini akan berdampak 
pada kinerja produk. Pengguna akhir mungkin tidak akan 
memperhatikan kecacatan ini. 

2 
3 

Mild severity (pengaruh buruk yang ringan).  Akibat yang 
ditimbulkan hanya bersifat ringan. Pengguna akhir tidak akan 
merasakan perubahan kinerja. Perbaikan dapat dikerjakan 
pada saat pemeliharaan regular. 

4 
5 
6 

Moderate severity (pengaruh buruk yang moderat). Pengguna 
akhir akan merasakan penurunan kinerja, namun masih dalam 
batas toleransi. Perbaikan yang dilakukan tidak mahal dan 
dapat selesai dalam waktu singkat 

7 
8 

High severity (pengaruh buruk yang tinggi). Pengguna akan 
merasakan akibat buruk yang akan diterima, berada diluar 
batas toleransi. Perbaikan yang dilakukan sangat mahal. 

9 
10 

Potential safety problems (masalah keamanan potensial). 
Akibat yang di timbulkan sangat berbahaya dan berpengaruh 
terhadap keselamatan pengguna. Bertentangan dengan 
hukum. 

 

b) O= Occurrence (tingkat kejadian)  

Occurance adalah kemungkinan bahwa penyebab tersebut akan terjadi dan 

menghasilkan bentuk kegagalan selama masa penggunaan produk. 

Occurance merupakan nilai rating yang disesuaikan dengan frekuensi yang 

diperkirakan dan atau angka kumulatif dari kegagalan yang dapat terjadi. 

Tabel 2. 3 Occurrence (Tingkat Kemungkinan Kejadian) (Gasperz, 2002) 

Degree Berdasarkan pada frekuensi kejadian Rating 

Remote 0,01 per 1000 item 1 

Low 
0,1 per 1000 item 2 

0,5 per 1000 item 3 

Moderate 

1 per 1000 item 4 

2 per 1000 item 5 

5 per 1000 item 6 
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Degree Berdasarkan pada frekuensi kejadian Rating 

High 
10 per 1000 item 7 

20 per 1000 item 8 

Very High 
50 per 1000 item 9 

100 per 1000 item 10 

 

c) D= Detection (Deteksi).  

Nilai detection diasosiasikan dengan pengendalian saat ini. Detection 

adalah pengukuran terhadap kemampuan mengendalikan / mengontrol 

kegagalan yang dapat terjadi. 

Tabel 2. 4 Detection (Deteksi) (Gasperz, 2002) 

Rating Kriteria 
Berdasarkan pada 

frekuensi 
kejadian 

1 
Metode pencegahan sangat efektif. Tidak 
ada kesempatan bahwa penyebab muncul 

0,01 per 1000 
item 

2 
3 

Kemungkinan penyebab terjadi sangat 
rendah 

0,1 per 1000 item  
0,5 per 1000 item 

4 
5 
6 

Kemungkinan penyebab terjadi bersifat 
moderat. Metode pencegahan kadang 
memungkinkan penyebab itu terjadi 

1 per 1000 item 
2 per 1000 item 
5 per 1000 item 

7 
8 

Kemungkinan penyebab terjadi masih 
tinggi. Metode pencegahan kurang efektif, 

penyebab masih berulang kembali 

10 per 1000 item  
20 per 1000 item 

9 
10 

Kemungkinan penyebab terjadi sangat 
tinggi. Metode pencegahan tidak efektif, 

penyebab selalu berulang kembali. 

50 per 1000 item  
100 per 1000 
item 

 

Risk Priority Number (RPN) adalah ukuran yang digunakan ketika menilai 

risiko untuk membantu mengidentifikasi "critical failure modes" terkait dengan 
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desain atau proses. Nilai RPN berkisar dari 1 (terbaik mutlak) hingga 1000 

(absolut terburuk). RPN FMEA adalah umum digunakan dalam industri dan agak 

mirip dengan nomor kekritisan yang digunakan (Stamatis, 1995). 

H. Metode Fault Tree Analysis (FTA) 

Fault Tree Analysis adalah teknik untuk mengidentifikasi dan menganalisis 

faktor ang dapat berkontribusi pada kejadian yang tidak diinginkan (Alijoyo, dkk. 

2021). Pohon kesalahan adalah suatu model grafis yang menyangkut berbagai 

paralel dan kombinasi percontohan kesalahan-kesalahan yang akan 

mengakibatkan kejadian dari peristiwa tidak diinginkan yang sudah didefinisi 

sebelumnya (Rowi, dkk. 2021). Metode Fault Tree Analysis (FTA) suatu teknik 

yang digunakan untuk mengidentifikasi resiko yang berperan terhadap terjadinya 

kegagalan. Metode ini dilakukan dengan pendekatanyang bersifat top down, 

yang diawali dengan asumsi kegagalan dari kejadian puncak (Top Event) 

kemudian merinci sebab-sebab suatu Top Event sampai pada suatu kegagalan 

dasar (root cause). Gerbang logika menggambarkan kondisi yang memicu 

terjadinya kegagalan, baik kondisi tunggal maupun sekumpulan dari berbagai 

macam kondisi, Konstruksi dari Fault Tree Analysis (FTA) meliputi gerbang logika 

yaitu gerbang AND dan gerbang OR (Hanif. 2015).  

 

 

 



24 
 

Sebuah fault tree mengilustrasikan keadaan komponen-komponen sistem 

(basic event) dan hubungan antara basic event dan top event menyatakan 

keterhubungan dalam gerbang logika. Adapun langkah-langkah FTA sebagai 

berikut (Andrews, 1998): 

1. Identifikasi Top Level Event 

Pada tahap ini diidentifikasi jenis kerusakan yang terjadi (undesired 

event) untuk mengidentifikasi kesalahan sistem. Pemahaman tentang 

sistem dilakukan dengan mempelajari semua informasi tentang sistem dan 

ruang lingkupnya. 

2. Membuat Diagram Pohon Kesalahan 

Diagram pohon kesalahan menunjukan bagaimana suatu top level 

events bisa muncul pada jaringan. 

3. Menganalisa Pohon kesalahan 

Analisa pohon kesalahan digunakan untuk mempereoleh informasi yang 

jelas dari suatu sistem dan perbaikan yang diperlukan. 

Fault Tree Analysis memiliki simbol-simbol khusus dalam 

pembuatannya. Simbol-simbol dan pengertiannya dapat dilihat pada Tabel 

2.5. 

Tabel 2. 5 Simbol Dalam FTA (Blanchard, Benjamin S. 2004) 
Simbol Arti 

 Basic Event 

Penyebab mula kegagalan system 
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Simbol Arti 

 Undevelopment Event 

Kejadian dasar (Basic Event) yang tidak dapat dikembangkan 

lebih lanjut karena informasi tidak tersedia. 

 Top Event 

Kejadian yang tidak diharapkan. 

 Transfer Event 

Kejadian kegagalan system terjadi apabila satu dan komponen 

lainnya mengalami kegagalan. 

 

 

Logic Event 

Hubungan secara logika antara input dalam AND dan OR 

Terdapat dua gerbang dalam pembuatan FTA yaitu gerbang “AND” dan 

gerbang “OR’. Gerbang OR digunakan untuk menunjukkan bahwa event output 

akan muncul jika salah satu atau lebih event input muncul. Terdapat beberapa 

event input pada gerbang OR. Gambar 2.1 menunjukkan dua event input pada 

gerbang OR yaitu event input A dan B serta output Q. Output Q terjadi jika input 

A terjadi atau input B terjadi atau keduanya terjadi (Fault Tree Handbook, 1981). 

 
Gambar 2. 1 Gerbang OR 

Gerbang AND digunakan untuk menunjukkan bahwa output akan muncul 

jika semua input terjadi. Terdapat kemungkinan beberapa input terjadi pada 
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gerbang AND. Gambar 2.2 menujukkan dua yaitu input events A dan B, dan 

output event Q. Output Q akan terjadi jika kedua event A dan B terjadi (Fault Tree 

Handbook, 1981). 

 
Gambar 2. 2 Gerbang AND 
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I. Kerangka Penelitian 

 

  PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XIV PABRIK GULA TAKALAR 

Identifikasi Masalah 

Perumusan Masalah dan 

Tujuan 

Pengolahan data dengan metode: 

Analisis dan Pembahasan 

 

Usulan Perbaikan 

 

Failure Mode and Effect 
Analysis (FMEA) 

Fault Tree Analysis (FTA) 
 

Gambar 2.3 Kerangka Penelitian 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Tempat Dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula 

Takalar yang terletak di Pa'rappunganta, Polobangkeng Utara, Parang Baddo, 

Kec. Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar. Dan di khususkan dibagian 

Stasiun Pemurnian. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 4 april sampai dengan 4 

juli 2022. 

B. Alat Dan Bahan Yang Digunakan  

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:  

1. Alat tulis 

2. Laptop 

3. Software Microsoft Word 2013 

4. Software Microsoft Excel 2013 

5. Software Microsoft Visio Drawing 2013 

6. Data waktu pembuatan flokulan stasiun pemurnian PT. Perkebunan 

Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar tahun 2022 

C. Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian deskiptif analitik. 

Adapun pengertian dari deskriptif analitik menurut Sugiyono (2013), yaitu suatu 

metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran 
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suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan 

sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk umum. Data yang diperoleh kemudian dituangkan dalam bentuk 

kualitatif, yang dapat mendeskripsikan nilai risiko serta menjelaskan potensi 

risiko, penyebab, dan dampaknya. 

D. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu data primer. Data 

primer merupakan jenis data yang dikumpulkan oleh peniliti secara langsung dari 

sumber utama. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan 

adalah sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui 

sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap 

keadaan atau prilaku objek sasaran. Pada penelitian ini, peneliti 

melakukan observasi pada stasiun pemurnian untuk mendapatkan data 

waktu tinggal pembuatan flokulan. 

2. Wawancara  

Wawancara merupakan teknik menganalisis data yang dilakukan 

dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden atau 

narasumber. Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada 

asisten Chemiker dan mandor stasiun pemurnian. 
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E. Analisis Data  

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisa 

dengan menggunakan metode Failure Mode Effect Analysis (FMEA) kemudian 

dilanjutkan menggunakan metode Fault Tree Analysis (FTA). Berikut uraian 

tentang metode yang akan digunakan: 

1. Failure Mode Effect Analysis (FMEA) 

Langkah – langkah yang dilakukan dalam proses identifikasi FMEA 

pada penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a) Mengidentifikasi data waktu pengadukan pembuatan flokulan. 

b) Mengidentifikasi potensi penyebab durasi pengadukan pembuatan 

flokulan yang tidak sesuai standar. 

c) Menghitung Variable, Severity, Occurance, Detection. 

d) Menghitung nilai Risk Priority Number (RPN) 

Setelah itu, kegiatan proses produksi yang mempunyai nilai RPN terbesar 

yang mempunyai peranan penting dalam suatu kegiatan produksi yang dilakukan 

usulan perbaikan untuk menurunkan tingkat kecacatan produk. 

2. Fault Tree Anlysis (FTA) 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses identifikasi FTA pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a) Menentukan kejadian paling atas berdasarkan nilai RPN tertinggi 

b) Menetapkan batas FTA. 
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c) Memeriksa sistem, bagaimana elemen-elemen terhubung pada satu 

dengan yang lainnya. 

d) Membuat pohon kesalahan (fault tree), kejadian pling atas sampai 

paling bawah. 

e) Menganalisis pohon kesalahan (fault tree). 

f) Mempersiapkan rencana tindakan untuk mencegah kegagalan.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil 

1. Pengumpulan Data 

PT. Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar merupakan 

perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan. Di PTPN XIV Pabrik Gula 

Takalar merupakan salah satu pabrik produksi gula yang didalamnya terdapat 

proses penambahan flokulan pada stasiun pemurnian nira.  Perusahaan ini masih 

mempunyai banyak permasalahan terkait pembuatan larutan flokulan pada 

stasiun pemurnian disebabkan oleh beberapa faktor yang menyebabkan 

penurunan mutu produk. Adapun beberapa risiko yang menyebabkan waktu 

proses pembuatan dan penggunaan larutan flokulan tidak sesuai dari hasil 

pengamatan dan wawancara kepada asisten Chemiker (pengawas) stasiun 

pemurnian PTPN XIV Pabrik Gula Takalar adalah sebagai berikut: 

1. Larutan flokulan yang cepat habis. Tidak sesuai dengan standar durasi 

pembuatan flokulan yaitu 4-8 jam. 

2. Takaran bubuk flokulan yang tidak sesuai dengan volume air. Tidak 

sesuai dengan standar takaran pembuatan larutan flokulan yaitu 3 PPM. 

Turbidity atau turbiditas adalah tingkat kejernihan suatu nira, ini berarti 

bahwa semakin rendah turbiditas nya maka semakin jernih nira yang di dapat. 

Nira yang jernih maka gula yang di hasilkan juga akan berwarna jernih. Nilai 



33 
 

turbiditas dapat dipengaruhi oleh keefektifan dari larutan flokulan. Adapun data 

nilai turbidity nira encer pada bulan juni 2022 dapat dilihat pada tabel 4.1. 

Tabel 4. 1 Data nilai Turbiditas Nira Encer (PTPN XIV Pabrik Gula Takalar) 
No. Periode (Juni 2022) Nilai Turbidity (NTU) Standar Nilai Turbidity yang baik 

1 1 Juni 2022 175 

< 100 NTU  
 

2 2 Juni 2022 119 

3 3 Juni 2022 96 

4 4 Juni 2022 110 

5 5 Juni 2022 80 

6 6 Juni 2022 86 

7 7 Juni 2022 124 

8 8 Juni 2022 103 

9 9 Juni 2022 60 

10 10 Juni 2022 74 

11 11 Juni 2022 100 

12 12 Juni 2022 157 

13 13 Juni 2022 126 

14 14 Juni 2022 254 

15 15 Juni 2022 130 

16 16 Juni 2022 188 

17 17 Juni 2022 129 

18 18 Juni 2022 94 

19 19 Juni 2022 90 

20 20 Juni 2022 159 

21 21 Juni 2022 134 

22 22 Juni 2022 172 

23 23 Juni 2022 116 

24 24 Juni 2022 85 

25 25 Juni 2022 119 

26 26 Juni 2022 109 

27 27 Juni 2022 128 

28 28 Juni 2022 98 

29 29 Juni 2022 81 

30 30 Juni 2022 150 

 
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat terdapat 19 nilai turbiditas pada 

periode bulan juni 2022 yang melebihi batas standar turbiditas yang baik. Seperti 
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pada tanggal 1,2,4,7,8,12,13,14,15,16,17,20,21,22,23,25,26,27,dan 30 juni 2022 

nilai turbiditasnya melebihi batas standar nilai turbidity yang baik.  

2. Pengolahan Data 

a. Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) 

Dengan metode FMEA maka akan didapatkan jenis- jenis 

kegagalan, akibat dari kegagalan, penyebab kegagalan pembuatan larutan 

flokulan pada stasiun pemurnian dan kemudian menentukan nilai 

Severity, Occurance, dan Detection untuk menghasilkan nilai Risk Priority 

Number (RPN). Dilakukan wawancara terkait penilaian FMEA terhadap 

Chemiker (pengawas) stasiun pemurnian PTPN XIV Pabrik Gula Takalar, 

maka FMEA pada pembuatan larutan flokulan dapat dilihat pada Tabel 

4.2 dibawah ini: 

Tabel 4. 2 FMEA pada pembuatan larutan flokulan (Data Diolah, 2022) 
Nama 
Proses 

Jenis 
Kegagalan 

Efek Kegagalan Penyebab 
Kegagalan 

S O D RPN 

Pembuatan 
larutan 
flokulan 

Larutan 
flokulan 
yang cepat 
habis 

Dapat 
menyebabkan 
larutan 
flokulan tidak 
memenuhi 
waktu 
pengadukan 
yang efektif 
yaitu 4-8 jam. 

Volume 
tangki yang 
terlalu kecil 

7 5 5 175 

Pembukaan 
katup yang 
terlalu besar 

6 5 4 120 

Takaran 
bubuk 
flokulan 
yang tidak 
sesuai 
dengan 
volume air 

Dapat 
menyebabkan 
pengadukan 
pada larutan 
flokulan yang 
dihasilkan 
tidak efektif 

Takaran air 
yang 
berlebih 

5 3 5 75 

Takaran 
bubuk 
flokulan 
yang tidak 
tetap 

5 3 5 75 
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Untuk menghasilkan nilai Risk Priority Number (RPN) dan nilai 

kritis harus menggunakan rumus persamaan (2.1) dan (2.2) seperti pada 

contoh di bawah ini: 

RPN = 7 x 5 x 5 = 175 

Nilai kritis = 
   

 
 = 111, 25 atau 111 

 Berdasarkan Tabel 4.2 maka diperoleh jenis kegagalan yaitu 

larutan flokulan yang cepat habis dengan 2 penyebab kegagalan yang 

mempunyai nilai RPN melebihi nilai kritis yaitu volume tangki yang terlalu 

kecil dengan nilai RPN 175 dan pembukaan katup yang terlalu besar 

dengan nilai RPN 120. Dan jenis kegagalan takaran bubuk flokulan yang 

tidak sesuai dengan volume air dengan 2 penyebab kegagalan yang 

mempunyai nilai RPN tidak melebihi nilai kritis yaitu takaran air yang 

berlebih dengan nilai RPN 75 dan takaran bubuk flokulan yang tidak tetap 

dengan nilai RPN 75. 

b. Metode Fault Tree Analysis (FTA) 

 Pada penelitian ini dilakukan identifikasi FTA yang merupakan 

langkah selanjutnya setelah didapatkan nilai RPN yang melebihi nilai kritis 

dari RPN yaitu 111. Maka FTA untuk jenis kegagalan dengan penyebab 

kegagalan yang memiliki nilai RPN tertinggi adalah sebagai berikut: 

 

 



36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil analisis pada Gambar 4.1 diatas terdapat 1 jenis 

kegagalan yang memiliki risiko tinggi menyebabkan tidak tepatnya waktu 

tinggal pembuatan flokulan dengan waktu penggunaan flokulan yaitu 

larutan flokulan yang cepat habis. Jenis kegagalan tersebut disebabkan 

oleh dua faktor, faktor yang pertama adalah volume tangki yang terlalu 

kecil yaitu 348.465 cm3 sehingga larutan flokulan cepat habis. dan 

menyebabkan waktu pengadukan untuk pembuatan larutan flokulan 

tidak maksimal akibatnya larutan flokulan yang dihasilkan tidak efektif 

pada penggunaannya. Hal tersebut dapat disebabkan oleh ukuran tangki 

flokulan yang tidak tepat dengan volume tangki yang dibutuhkan. Faktor 

yang kedua yaitu pembukaan katup yang terlalu besar sehingga debit air 

Gambar 4.1 Larutan Flokulan Yang Cepat Habis 

Larutan Flokulan Yang Cepat 

Habis

Volume Tangki yang Kecil yaitu 

356.194 cm3

Ukuran Tangki 

Flokulan yang Tidak 

Sesuai dengan 

Volume Tangki Yang 

Dibutuhkan

Pembukaan Katup yang Terlalu 

Besar sehingga debit air yang 

keluar yaitu 2,97 L/m

Tidak adanya standar 

pembukaan katup 

yang tetap 
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yang dikeluarkan adalah 2,97 L/m dan menyebabkan larutan flokulan 

cepat habis. Hal ini disebabkan karena tidak adanya standar pembukaan 

drat katup yang tetap. 

B. Pembahasan 

a. Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) 

Berdasarkan pengolahan data menggunakan metode FMEA maka 

diperoleh jenis kegagalan yaitu larutan flokulan yang cepat habis dengan 

2 penyebab kegagalan yang mempunyai nilai RPN melebihi nilai kritis 

yaitu volume tangki yang terlalu kecil dengan nilai RPN 175 dan 

pembukaan katup yang terlalu besar dengan nilai RPN 120. Sehingga jenis 

kegagalan dengan penyebab kegagalan yang memiliki nilai RPN tertinggi 

selanjutnya akan dilakukan identifikasi akar penyebab terjadinya 

kegagalan dengan menggunakan metode Fault Tree Analysis (FTA). 

b. Fault Tree Analysis (FTA) 

Berdasarkan pengolahan data menggunakan metode FTA maka 

diperoleh 2 faktor yang mempengaruhi durasi pengadukan pembuatan 

larutan flokulan yang tidak sesuai dengan standar. Faktor yang pertama 

adalah volume tangki yang terlalu kecil yaitu 356.194 cm3 sehingga 

larutan flokulan cepat habis. Hal tersebut dapat disebabkan oleh ukuran 

tangki flokulan yang tidak tepat dengan volume tangki yang dibutuhkan. 

Faktor yang kedua yaitu pembukaan katup yang terlalu besar sehingga 

debit air yang dikeluarkan adalah 2,97 L/m dan menyebabkan larutan 
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flokulan cepat habis. Hal ini disebabkan karena tidak adanya standar 

pembukaan drat katup yang tetap. 

C. Usulan Perbaikan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan 

menggunakan metode FMEA dan FTA terkait permasalahan waktu 

pengadukan pembuatan flokulan yang tidak sesuai dengan standar yaitu 4-8 

jam, maka perlu dilakukan usulan untuk upaya meminimalisir risiko 

kegagalan, adapun usulan perbaikannya yaitu: 

a. Perusahaan membuat tangki flokulan yang lebih besar dengan ukuran 

volume 651.110 cm3 sehingga durasi pengadukan pembuatan flokulan 

seusai dengan standar yaitu 4 jam. 

b. Perusahaan perlu membuat standar tetap untuk pembukaan drat katup 

sehingga debit larutan flokulan yang keluar 2,7 L/m maka waktu 

pengaliran larutan flokulan sesuai dengan durasi pengadukan 

pembuatan larutan flokulan sesuai standar yaitu 4 jam.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis data diatas maka didapat 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dari hasil analisis data dengan menggunakan Failure Mode and Effect 

Analysis (FMEA) terdapat dua risiko yang memiliki nilai RPN tertinggi yaitu 

volume tangki yang terlalu kecil dengan total nilai RPN 175 dan pembukaan 

katup yang terlalu besar dengan total nilai RPN 120. Sehingga risiko yang 

memiliki nilai RPN tertinggi yang paling berisiko memberikan kegagalan. 

2. Dari hasil analisis data dengan menggunakan metode Fault Tree Analysis 

(FTA) maka diketahui akar penyebab terjadinya kegagalan durasi 

pengadukan pembuatan flokulan yang tidak sesuai dengan standar 

disebabkan oleh dua faktor yaitu ukuran tangki flokulan yang tidak sesuai 

dengan volume yang dibutuhkan dan tidak adanya standar pembukaan drat 

katup yang tetap. 

3. Dari hasil penelitian dengan menggunakan metode FMEA dan FTA maka 

didapatkan usulan perbaikan yaitu, perusahaan membuat tangki flokulan 

yang lebih besar dengan ukuran volume 651.110 cm3 sehingga durasi 

pengadukan pembuatan flokulan seusai dengan standar dan perusahaan 

perlu membuat standar tetap untuk pembukaan drat katup sehingga debit 
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larutan flokulan yang keluar 2,7 L/m maka waktu dialirkan larutan flokulan 

sesuai dengan durasi pengadukan pembuatan larutan flokulan sesuai 

standar. 

B. Saran 

1. Sebaiknya perusahaan lebih memperhatikan ukuran tangki yang 

dibutuhkan dalam pembuatan larutan flokulan. 

2. Sebaiknya perusahaan memperhatikan pembukaan drat katup untuk 

penyaluran larutan flokulan ke nira. 
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