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ABSTRAK

PENGEMBANGAN KELUAR.-\:\: PROGRA.\l DATA ENTRY SISTEl\l UNTUK PEMAKAIA;\: 01
RSG-GAS. Data Entry Sistem adalah salah satu perangkat Junak akusisi data yang dapat unrtuk menghitung
laju kegagalan komponen dan sistem, Dengan akusisi data teJah di!akukan perhitungan untuk mengetahu laju
kegagalan harga bat as bawah dan harga batas at as. Untuk data yang cukup besar, maka program DES
dapat dikembangkan, Sekarang program Data Entr:-' System dapat di run untuk menghitung data yang cukup
besar.

ABSRACT

DEVELOPMENT OUTPUT PROGRAM DATA ENTRY SYSTEM FOR RSG-GAS APPLICATION.
Data Entry System is a data acquisition software of failure data of system and component. The acquisition
data was calculated to get the failure rate, upper bound and lo\\'er bound value. Since the calculated is big
enough the development on Data Entry System program was introduced. Now, the Data Entry System can be
run to calculate big enough data.

PENDAHULUAN
1).(t) =!!- , dan MTTF = ""i(i)

T
(1)

dengan
). (t) = laju kegagalan total tiap waktu komponen

beroperasi
n = jumlah kegagalan basil pengamatan
t = jumlah total waktu komponen beroperasi

Gam)
M1TF = rata-rata laju kegagalan untuk

keseluruhan waktu operasi Gam).

Oalam hal ini laju kegagalan di atas
dihitung dengan asumsi bahwa kejadian kegagalan
terjadi secara acak dan pada saat tidak beroperasi
komponen diasumsikan tidak mengalami

kegagalan.

Untuk menjamin keselamatan suatu
reaktor, sistem-sistem yang terlibat dalam reaktor
tersebut hams dapat berfungsi secara benar, baik
pada saat tidak beroperasi, saat beroperasi maupun
pada saat kecelakaan sesuai rancangannya.

Di samping faktor manusia, keberhasilan
fungsi suatu sistem sangat tergantung pada
keandalan masing-masing komponen yang terkait
pada sistem tersebut. Dalam hal ini keandalan
komponen yang dimaksud adalah probabilitas
komponen untuk berfungsi secara tepat pada jangka
waktu daD kondisi tertentu.

Dengan banyaknya komponen yang ada di
RSG-GAS dimana kondisi ini hams selalu dipantau
daD dijaga agar persediaan komponen dapat
diantisipasi/disediakan, maka salah satu tara untuk
menentukan penyediaan komponen adalah hams

mengetahui laju kegagalan setiap komponen
tersebut.

Untuk laju kegagalan kornponen sarna
dengan nol, rnaka rata-rata laju kegagalan dapat
ditentukan dengan persarnaan:

(2)

TEORI

di mana x2(O.O5,2) diperoleh dari distribusi khi-
kuadrat dengan tarafnyata 5% dan derajat bebas 2.

Untuk jumlah kegagalan sampai dengan 49,
barns bawah dan barns atas rerata laju kegagalan
dapat ditentukan dengan :

Laju Kegagalan (Failure Rate)

Salah satu parameter untuk melihat
keandalan suatu komponen adalah dengan melihat
laju kegagalannya dalam kondisi terpasang.
Secara formula laju kegagalan suatu komponen
dirumuskan sebagai [I) :

(3)A(t)a =x2(a,2n) dan A(t)l-a =x2(1-a,2n+2)

&2

1 = X2(O.OS,2)
"Q 2T
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dan untuk.iumlah kegagalan lebih dari -49. batas atas dan batas oo\\uh didekati dengan

;:(Cl) = (4)

Oistribusi Poison

Fungsi kerapatan leluang dari distribusi

poisonadalah:p(.\");e-.A ';:\"! .\";D.l.J dengan .\" adalah banyaknya kegagalan dan ;. > 0

adalah parameter daTi distribusi poison. Sedangkan

meal1 dan \"arial1si distribusi poison adalah /. .

Distribusi poison dapat diturunkan dari distribusi

binomial karena n mendekati tak berhingga dan p

mendekati nolo Selain itu apabila diketahui

banyaknya kegagalan suatu komponen

berdistribusi poison dengan parameter A, maka

distribusi interval antar kegagalan tersebut akan

menyebar eksponensial dengan parameter A .

Untuk menguji apakah data kegagalan komponen

menyebar poison atau tidak. dapat digunakan uji khi-

kuadrat yang hipotesisnyaadalah:

Ho : Data kegagalap menyebar poison

HI : Datakegagalan tidak berdistribusi

poison.statistik uji digunakan

PERffiTUNGAN DAN ANALISIS BASIL

(5)
Dalam perhitungan ini asumsi yang digunakan
adalah:

Kategori kegagalan komponen adalah ketika
komponen tersebut tidak berfungsi disebabkan
oleh kejadian didalam komponen itu sendiri
(proses kerusakan komponen) atau adanya

gejala yang dapat mengarah pada kegagalan.
Sesuai dengan prosedur fAEA maka
kegagalan setiap komponen diasumsikan
menyebar poison, sehingga selang waktu
kegagalannya akan menyebar eksponensial.

dirnana Oi adalah frekuensikegagalan terarnati dan
£i. adalah frekuensi harapan.
Kaidah pengarnbilan keputusannya adalah tolak Ho
apabila X 2 hasil perhitungan sarna dengan atau

lebih besar dari nilai x2tabel.. Jika hal ini terjadi

maka pe\"lp dilakukan transformasi pada data
kegagalan dan selanjutnya diuji lagi.

Mode kegagalan
Kegagalan yang mungkin terjadi dalam

komponen reaktor dapat dilihat pada Tabel 1 di
bawah ini

Analisis kegagalan

Perhitungan laju kegagalan untuk beberapa
komponen telah di\.akukan untuk masing-masing
komponen, hasil dapat dilihatsepertl di bawah ini
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Tabel 2. Hasil perhitungan laju kegagalan beberapa komponen

Start date time
Finish date time

Exposure

100-189 06.00
31/11,98 06.00

851-18..00 (Hours 9. 866 tahun

Subsys :ail mode No.of Event

E
E ..

.)

4
90.95-
107.31
55.65~
228.07
154.23JQ:?J2~

198.97

~
154.23
90.95
55.65
256.74
55.65

~
55.65
55.65
55.65
107.37
55.65
~~

~
90.95
73.86

299.12

E
F
F
J
F

ALL
ALL--L

ALL
ill

S
ALL

F
B

ALL
Y

F
F
D
C
F

12
7
4
8
10

2
7
3

~
93.84
117.30
23.46
82.11
35.19
11.73~
~
23.46
11.73
11.73
11.73
46.92
11.73
70.38
23.46~
35.19~
199.42

16-
46.70
63.64
4.17
38.54
9.59
0.59

~
0.59
4.17
0.59
0.59~
16.03
0.59
30,65
4.17
9.59
~
4.17~~

4.11~
9.59

GHCO2
GMA
GML

~
JAA
JAA
JBB

AP
AP
CL
E
CL
CL
AP
E

CR
E

AA
AA
AT
CX

14

2

4

6
2
3
3
2
17

F

~
ALL

F
0

/::;!:1
F
F

E

55.65 11.73

23.46
2F

ALL

Oari Tabel 2 dapat dilihat bahwa komponen
yang mempunyai tingkat kegagalan tertinggi ada
pada sistem Ventilasi gedung bantu (KLC) yaitu
sebesar 199.42/million jam. Akibat semakin
tingginya tingkat laju kegagalan maka keandaian
komponen tersebut juga semakin kecil. Secara

umum dapat ditunjukan bahwa tingkat kegagalan
komponen pada sistem pendingin sekunder lebih
tinggi dari pada sistem primer. Hal ini berkaitan
dengan adanya perbedaan perlakuan dalam
menerapkan standard kualitas pada komponen
kedua sistem tersebut. Komponen sistem primer
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seperli : JEOI APOI:O203 (pompa primer). JEOI

SCOIO2 (heat exchanger). JEOI I\AOI 02 18/19
tkalup pipa primer) dan JEO I BRO I 12 tpipa)

merupakan komponen mekanik ~ang tern1asuk
dalam £flllllil)' dll,'is AS :2 dan AS I, Kelompok AS
2 dan AS I ini mendapatkan perlakuan lebih dalam
hal material. desain. fabrikasi sena pengujian
dart pada kelompok industri. Perbedaan ini
berkaitan dengan fungsin:v'a dalam sistem

keselamatan. sehingga keandalan dan m'ailabilily
komponen dibuat tinggi. Komponen sistem primer

lainnya yaitu kelompok elektrik. instrumentasi
dan kontrol (JEOI CLOOI. CP811. CP821, CP831)
termasuk dalam qllalily class E I dan E2S.
Kelompok ini juga memperoleh rekomendasi

mendapatkan perlakuan strllcll1ral stabililJ'.
perlakuan fungsional selama dan sesudah Safe
Shlltdown Eart/lquake (SSE). Sebaliknya

kompon~n pada si$tem s~kund~r merupakan
k~lompok AS3 dan E2 yaitu standar kualitas
industri tanpa adanya r~kom~ndasi perlakuan yang
dit~rima S~p~11i pada kompon~n yang terdapat
pada sist~m primer. Dengan d~mikian perlakuan
yang diterima dalam hal kelas kualitas komponen
raJa sistem primer I~bih baik daripada komponen
pada sistem sekunder.

KESIMPULAN

Telah dibuktikan bah\\'a laju kegagalan
setiap komponen yang di RSG-GAS dapat diketahui
dengan menggunakan program Data Entri System.
Dengan diketahuinya laju kegagalan setiap
komponen yang acta di RSG-GAS maka infomlasi
ini dapat digunakan untuk mempersiapkan suku
cadang setiap komponen RSG-GAS.
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Diskus

Pertanyaan (Thantawi Nurhapy)

Mohon dijelaskan teknis penentuan laju kegagalan bearing, data-data masukan apa yang diperlukan.

Jawaban (Edison Sihombing)

f(t)Laju kegagalan dihitung dengan menggunakanrumus: A(i = ,,-.,-,.

Dimana :
f(t) =kemungkinan gagal alat
I -f (t) = waktu exposive

makadata~data yang dibutuhkan :
-jumlah kegagalana.latselama waktutertentu
~ Waktu exposure
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