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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Gas bumi merupakan salah satu bahan bakar rumah tangga yang 

sangat diminati oleh masyaraka, karena merupakan bahan bakar yang 

mudah didapatkan dan ramah terhadap lingkungan, disamping itu harga gas 

bumi lebih murah dibandingkan dengan bahan bakar fosil seperti minyak 

tanah. Gas bumi sangat banyak dikadung dibumi Indonesia ini, yang 

menjadikannya sebagai bahan bakar alternatif pengganti bahan bakar 

minyak dan dapat di eksplorasi dalam jumlah yang sangat banyak untuk 

memenuhi kebutuhan masyarkat. 

Pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap Gas, diwujudkan oleh 

pemerintah dan pihak swasta dengan diproduksinya LPG dan penyaluran 

Gas bumi langsung kepada masyarakat, dibandingkan dengan LPG ( liquid 

petreolium gas), dari segi keamanan Gas bumi lebih aman dikarenakan 

tekanan yang digunakan tekanan yang sangat rendah, sehingga jika terjadi 

kebocoran resiko terjadinya ledakan sangat minim. 

Harga Gas bumi dibandingkan LPG jauh lebih murah, diakrenakan 

jika LPG butuh baiaya produksi dan transportasi untuk pendistribusiannya, 

gas bumi dalam pendistribusiannya tidak memerlukan biaya produksi dan 

transportasi yang tinggi, sehingga menekan harga penjualan kepada
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 masyarakat, selain itu harga gas bumi lebih murah dari pada LPG, harga 

LPG non subsidi mencapai Rp 6.500/kg sedangkan harga gas bumi Rp 

3.130/m3 ( 1kg LPG = 1,3 m3 Gas bumi). (Sumber PJBG Lapindo dan PT 

PJU). 

Penyaluran Gas bumi kepada masyarakat dikelola oleh pertamina, 

yang dalam hal ini sebagai penyedia Jaringan Gas dan kemudian disalurkan 

kepada perusahaan- perusahaan yang memiliki izin sebagai penyalur Gas 

kepada masyarakat, baik masyarakat rumah tangga maupun masyarkat yang 

memiliki industry. Untuk menyalurkan Gas bumi diperlukan Jaringan Gas 

yang merupakan pipa- pipa saluran gas,  dan alat- alat pengatur dan pembagi 

tekanan gas, dari tekanan tinggi menuju tekanan rendah. Jaringan Gas yang 

dikelola oleh pertamnia (Jaringan Gas tekanan Tinggi) dan Perusahaan- 

perusahaan penyalur gas sebagai pengelola Jaringan Gas tekanan Sedang 

dan rendah, 

Perusahaan penyalur Gas berkewajiban mengelola seluruh aktifitas 

distribusi gas, dan berkewajiban untuk memantau kondisi perlatan dan pipa- 

pipa jaringan gas. Kondisi yang baik dan terawat adalah sesuatu yang harus 

dipastikan oleh pengelola agar tidak terjadi kesalahan dan kerusakan, yang 

akan menimbulkan dampak yang sangat membahayakan kepada masyarakat 

sebagai konsumen. 

Memastikan kondisi Jaringan Gas dan Peralatan dalam keadaan baik 

dan terawat dapat dilakukan perusahaan dengan melakukan pemeliharaan 

dan perawatan yang memadai. Peralatan dan Jaringan Gas meliki fungsi 
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yang berbeda- beda dengan peralatan lainnya, seperti contohnya pipa 

penyalur gas yang memiliki fungsi sebagai saluran gas sungguh sangat 

berbeda dengan pipa penyalur air, baik dari ukuruan, jenis maupun 

bahannya.  

Perbedaan- perbedaan tersebut menentukan pemeliharaan yang tepat 

agar terjaga kondisinya, pemeliharaan yang tidak tepat maka kemungkinan 

kerusakan dan berkurangnya masa pakai( umur teknis ) sebuah perlatan 

akan semakin besar Teguh Baroto ( 2003:190). Pemeliharaan atau 

Maintenance, harus dilakukan perusahaan karena peralatan yang 

secaraterus- menerus pasti akan menimbulkan kerusakan, baik ringan 

maupun berat, yang akan mengganggu proses distribusi Gas dan 

menimbulkan kerugian bagi perusahaan dikarenakan biaya perbaiakan dan 

terhentinya aktifitas penyaluran Gas selama peralatan atau Jaringan Gas 

tersebut diperbaiki. 

Contoh dari dampak kerusakan yang sering dialami oleh perusahaan 

yang menyalurkan Gas kepada masyarakat adalah, seringnya terjadi 

kebocoran pada pipa- pipa gas dan juga sering terjadinya kerusakan pada 

meter ukur jumlah pemakaian gas, hal tersebut tentunya dapat di 

tanggulangi dan diminimalisir dengan melakukan pemeliharaan yang tepat. 

Salah satu perusahaan yang mengelola jaringan gas dan 

mendistribusikannya adalah  PT City Gas, yang merupakan anak usaha dari 

PT Petrogas Jatim Utama atau PJU, yang berkantor di Surabaya dan 

bergerak sebagai perusahaan penyalur Gas Bumi kepada masyarakat, baik 
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golongan Rumah Tangga maupun Industri, City Gas mengelola 

pendistribusian wilayah sebagian Kota Surabaya dan Sidoarjo. 

PT City Gas dalam melakukan kegiatan usahanya, sebagai 

perusahaan penyalur gas bumi dan pengelola jaringan gas wilayah Surabaya 

dan sidoarjo, harus memastikan jaringan gas yang dikelola dalam kondisi 

yang terawat secara baik. Perawatan dan pemeliharaan yang telah dilakukan 

bertujuan untuk memastikan semua jaringan gas dan peralatan yang terkait 

dengan pendistribusian gas bumi dalam kondisi yang baik, namun masih 

didapatkannya banyaknya perlatan yang mengalami kerusakan seperti sering 

terjadinya kerusakan pada MRS (Metering Regulation Station), alat ukur 

Pemakaian Gas dan kerusakan pada jaringan Gas. 

MRS merupakan alat pembagi tekanan Gas dari tekanan tinggi ke 

tekanan lebih rendah, pada MRS perawatan yang dilakukan selama ini 

adalah secara preventive maintenance yaitu dengan pembersihan secara 

rutin dan juga melakukan pengecekan kondisi komponen- komponen MRS. 

Pembersihan yang dilakukan adalah dengan membersihkan air yang masuk 

kedalam MRS ( air kondensap) agar tidak terjadi penyumbatan dan 

kerusakan pada MRS. 

Kegiatan perawatan pada MRS tersebut dilakukan secara rutin 

namun masih terjadi kerusakan- kerusakan pada komponen- komponen 

MRS seperti kerusakan pada Preasure Gauge yang berfungsi sebagai 

pengukur tekanan gas, preasure gauge yang mengalami kerusakan sebanyak 

50 buah dari jumlah total 102 buah selama 3 tahun, padahal umur teknisnya 
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adalah 5 tahun. Selain preasure gauge komponen lain yang mengalami 

kerusakan adalah Gas Kit ( perpak MRS) yang seharusnya 1 tahun sekali 

baru dilakukan penggantian namun sebelum satu tahun sudah harus 

dilakukan penggantian. .( sumber, Laporan tahunan kepala teknik PT City 

Gas, 2012) 

 Selain MRS, Perawatan secara korektif maintenance juga dilakukan 

pada Alat ukur gas( meter Gas), perawatan yang selama ini dilakukan 

selama ini adalah dengan membersihkan komponen alat ukur gas, dan untuk 

mengatasi kerusakan alat ukur gas dengan mengakali bagian komponen 

yang rusak, hal tersebut dilakukan karena alat- alat ukur yang terpasang 

tidak standart sehingga banyak kerusakan yang terjadi pada alat ukur 

tersebut. 

Perawatan yang dilakukan tersebut sudah dilakukan secara berkala, 

namun masih sering terjadinya kerusakan pada alat ukur gas, yang 

mengakibatkan tidak tercatatnya pemakian gas bumi oleh pelanggan tidak 

tercatat dengan jelas, pencatatan yang dilakukan dalam  kondisi tersebut 

yaitu dengan menentukan setiap bulan pemakaian sebesar 10 m3. 

Alat ukur yang mengalami kerusakan mencapai 1000 unit jika 

dikalkulasikan pemakian setiap bulan dari 1000 pengguna yang tidak 

tercatat sebesar 16 m3, maka yang tidak tercatat adalah 6 m3 jika dikalikan 

dengan jumlah harga jual gas bumi Rp 3.270 dan jumlah alat ukur yang 

rusak, di dapatkan kerugian sebesar Rp 18.780.000/ bulan. kerugian ini 

hanya dikalkulasikan atas pemakaian rata- rata, tidak secara keseluruhan
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pemakaian pelanggan.( sumber, Laporan tahunan kepala teknik PT City 

Gas, 2012) 

 Sedangkan perawatan pada jaringan pipa gas selama ini dilakukan 

dengan metode break down maintenance, yaitu dengan mengganti bagian 

pipa yang mengalami kerusakan. Pipa- pipa yang banyak mengalami 

kerusakan adalah yang melintasi saluran air karena pipa tersebut muncul 

dipermukaan. Kerusakan tersebut terjadi karena bagian yang muncul 

dipermukaan itu tidak terlindungi sehingga sering terjadi kebocoran, pipa 

jaringan gas yang mengalami kerusakan sebanyak 1000 titik yang 

menyebabkan terjadinya kebocoran gas pada pipa saluran rumah tangga di 

sidoarjo dan Surabaya, kebocoran yang terjadi pada jaringan gas sebelum 

alat ukur gas tersebut mengakibatkan gas yang disalurkan terbuang sia- sia 

karena tidak tercatat di meter ukur gas, sehingga perusahaan akan 

mengalami kerugian akibat hilangnya gas tersebut. 

Jika kebocoran terjadi maka diperlukan penggantian pipa gas, selama 

proses penggantian pipa tersebut aliran gas harus dimatikan sehingga 

masyarakat tidak dapat menggunakan gas untuk keperluan sehari- hari, hal 

tersebut menimbulkan kerugian imateriel yaitu timbulnya rasa ketidak 

puasan terhadap pelayanan perusahaan, dan banyaknya pipa gas yang bocor 

sehingga menimbulkan kerugian dan pengeluraran biaya yang cukup besar 

untuk perbaikan. 

Alat ukur pemakaian gas yang selama ini dilakukan pengakalan 

untuk perawatannya memang sudah dapat mengatasi masalah kerusakan,
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namun diperlukan banyak biaya untuk melakukan perawatan tersebut seperti 

biaya pembelian komponen onderdil dari alat pengukur gas yang rusak, 

selain itu juga di butuhkan tenaga karyawan teknik untuk setiap melakukan 

kegiatan tersebut. Untuk mengatasi masalah tersebut ada alternatif 

perawatan lain, yaitu dengan melakukan penggantian secara menyeluruh 

pada alat ukur gas. 

Alternatif  tersebut dimaksudkan untuk memaksimalkan fungsi dari 

alat ukur gas tersebut, agar tidak selalu mengalami kegagalan fungsi yaitu 

tidak tercatatnya pemakaian gas warga sehingga perusahaan akan 

mengalami kerugian akibat kerusakan tersebut. Pada jaringan pipa gas 

alternatif perawtan yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan 

preventive maintenance dengan memberikan alat pelindung pada pipa yang 

melewati saluran air, pelapis tersebut berupa lempengen besi yang akan 

dipasang pada pipa- pipa tersebut. 

Akan tetapi alternative- alternatif perawatan tersebut tidak semerta- 

merta langsung dapat diterapkan pada kebijakan maintenance perusahaan, 

karena alternative perawatan yang berbeda mempunyai manfaat dan biaya 

yang berbeda juga. Manfaat dan biaya sangat berpengaruh terhadap 

keputusan kebijakan maintenance dalam perusahaan.  Hal di atas 

memotivasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan mengambil judul“ 

ANALISIS BIAYA PERAWATAN TERHADAP KEBIJAKAN 

MAINTENANCE PADA PT CITY GAS ’’. 
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B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah penulis gambarkan dalam pemikiran 

diatas, maka penelitian ini berfokus dalam Maintenance peralatan dan 

jaringan gas. Dari penekanan ini makarumusan masalah dari penelitian ini 

terdiri atas: 

1. Apakah alternatife maintenance yaitu dengan melakukan penggantian 

secara menyeluruh alat ukur gas, dapat diterapkan sebagai preventive 

maintenance perusahaan? 

2. Apakah alternatif maintenance yaitu melakukan preventive maintenance 

berupa pelapisan jaringan gas dengan lempengan besi untuk pelindung 

jaringan gas, dapat diterapkan sebagai kebijakan maintenance 

perusahaan? 

 

C. Batasan Masalah 

Pembatasan Masalah dipergunakan, untuk memperjelas dan 

mengarahkan pembahasan yang akan dilakukan. Adapun batasan terhadap 

permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan hanya dilakukan pada wilayah pengelolaan 

PT City Gas Kota Surabaya pada saluran Gas tekanan sedang dan 

rendah. 

2. Area penelitian berfokus hanya pada wilayah Kel. Wedoro Sidoarjo 

yang berfokus di JL. Garuda Regency RT 005/ RW 012. 
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D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui alternatif kebijakan maintenance dengan 

melakukan penggantian secara menyeluruh alat ukur gas dapat 

diterapkan sebagai preventive maintenance perusahaan 

2. Untuk mengetahui kebijakan alternatif maintenance dengan 

preventive maintenance berupa pelapisan jaringan gas dengan 

lempengan besi untuk pelindung jaringan gas dapat diterapkan 

sebagai kebijakan maintenance perusahaan 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi PT City Gas hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu 

bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan terkait dengan 

Perawatan yang dilakukan perusahaan. 

2. Bagi peneliti selanjutnya, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

referensi bagi peneliti selanjutnya yang berminat meneliti pada bidang 

yang sama. 

 


