
BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1  Latar Belakang 

 Sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan jumlah 

penduduk, kebutuhan akan energi listrik di Indonesia meningkat dengan pesat. 

kebutuhan energi listrik meningkat jauh lebih pesat dibanding yang bisa 

disediakan oleh PT. PLN, akibatnya terjadi pemadaman bergilir dimana-mana. 

padahal hampir setengah daerah di Indonesia belum mendapatkan kesempatan 

menggunakan energi listrik. Hal ini di perparah dengan tingginya kebutuhan 

bahan bakar minyak (BBM) yang diiringi oleh kenaikan kapasitas produksi. 

Menurut Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) cadangan 

minyak bumi di Indonesia akan habis dalam kurum waktu 18 tahun lagi, 

sedangkan gas di perkirakan akan habis 60 tahun lagi dan  batu bara 147 tahun 

lagi terhitung dari tahun 2006. Salah satu energi yang dapat di manfaatkan secara 

optimal adalah energi listrik. 

Energi listrik merupakan salah satu bentuk energi yang paling banyak 

digunakan manusia selain minyak dan gas bumi (migas) untuk aktivitas sehari-

hari. Setiap kehidupan mulai dari rumah tangga sampai dengan perusahaan besar 

memerlukan energi listrik sebagai penunjang kehidupannya. Kita ketahui sumber 

energi pembangkit listrik berasal dari sumber daya yang tidak dapat di perbarui 

ketersediaannya. Sehingga apabila digunakan terus-menerus tanpa pengendalian 

maka sumber daya energi akan habis. Bila upaya pengendalian energi listrik tidak 

dilakukan maka dapat menyebabkan terjadinya pemborosan energi listrik.  

Penggunaan energi listrik secara berlebihan akan berdampak pada 

kerusakan lingkungan, penurunan daya saing produk dan gejolak sosial ekonomi 

dalam jangka panjang (Putri, 2014). Penggunaan sumber bahan bakar minyak 

(BBM) dan batu bara yang digunakan PT.PLN untuk pembangkit listrik akan 

mengakibatkan sumber daya energi listrik tersebut juga akan habis. Keperluan 

akan energi listrik di Indonesia setiap tahunnya semakin meningkat. Berikut ini 

merupakan ramalan data listrik tahun 2016-2025. 
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Tabel 1.1 Rencana Usaha Penyedia Tenaga Listrik (RUPTL) 

Descripsi Satuan 
Indonesia 

RUPTL 2015-2024 RUPTL 2016-2025 

Pertumbuhan  Ekonomi % 6,7 6,7 

Pertumbuhan Listrik % 8,7 8,6 

Rasio Elektrifikasi % 99,4 (2024) 99,7 (2025) 

Pembangkit MW 70,44 80,53 

Transmisi Kms 59,27 67,9 

(Sumber: PT.PLN (PERSERO), 2017) 

 Berdasarkan Tabel 1.1, untuk pembangkit listrik tahun 2015-2024 dan 

untuk tahun 2016-2025 sebesar 70,44 MW dan 80,53 MW terdapat selisi sebesar 

– 10,09 MW.  Ini berarti di Indonesia kekurangan energi listrik setiap tahunnya. 

untuk mengatasi masalah pada Tabel 1.1 salah satunya dengan mengurangi 

penggunaan energi listrik berbasis bahan bakar fosil serta peningkatan 

pemanfaatan energi alternatif (renewable energi). Hal ini didukung dengan UU 

nomor 30 tahun 2007 tentang energi dan sebagaimana tertuang dalam peraturan 

presiden nomor 5 tahun 2006 yang mengamanatkan menteri energi dan sumber 

daya mineral (ESDM) menetapkan blueprint dalam pengolahan energi nasional. 

Maka blueprint ini akan menjadi salah satu acuan pengembangan energi nasional 

kedepannya, serta menargetkan bahwa tahun 2025 mengurangi ketergantungan 

pada minyak bumi dan lebih memanfaatkan energi alternatif lainnya seperti 

pemanfaatan sampah menjadi sebuah energi (Kuncoro, 2017).  

 Pemanfaatan sampah kota merupakan salah satu dari prioritas nasional 

bidang energi baru dan terbarukan yang tertuang dalam agenda riset nasional, hal 

ini yang melatarbelakangi untuk menjadikan sampah sebagai objek penelitian 

dalam konveksi energi listrik. Sampah selalu menjadi permasalahan kota-kota 

besar di Indonesia tak terkecuali Kota Bukittinggi.  

 Permasalahan yang dihadapi Kota Bukittinggi adalah pemanfaatan dan 

pengolahan sampah yang tidak optimal oleh Kota Bukittinggi. Saat ini Kota 

Bukittinggi sudah tidak memiliki tempat pembuangan akhir (TPA) dikarenakan 

TPA tersebut tidak sanggup menampung sampah dalam kapasitas besar. Untuk 

kapasitas tampung TPA adalah sebesar 271,8 m3/h sedangkan kapasitas sampah 

yang masuk setiap harinya adalah 471,01 m3 /h. Solusi yang diterapkan oleh kota 

tersebut adalah melakukan pengiriman sampah ke TPA Payakumbuh. Sampah 
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yang akan dikirim ke TPA Payakumbuh adalah sampah anorganik sedangkan 

sampah organik diolah menjadi kompos oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) 

Kota Bukittinggi. Solusi yang diterapakan oleh  DHL juga terdapat permasalahan 

yaitu permasalahan biaya pengiriman yang besar setiap tahunnya, adapun besar 

biaya yang dikeluarkan DLH Kota Bukittinggi untuk 1 harinya sebesar Rp. 

2.240.000. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Kota Bukittinggi perlu 

mengembangkan atau menciptakan sebuah pembangkit listrik yang memanfaatkan 

sampah menjadi energi listrik. Hal ini bertujuan untuk memanfaatkan sampah 

menjadi energi dengan cara membangun sebuah pembangkit listrik tenaga sampah 

(PLTsa) itu sendiri. 

 Pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) merupakan pembangkit listrik 

yang  dapat membangkitkan tenaga listrik dengan memanfaatkan sampah sebagai 

bahan bakar utamanya, baik sampah organik maupun sampah non organik 

(Suyamto, 2009). Perencanaan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) di TPA 

Kota Bukittinggi merupakan solusi terhadap permasalahan sampah. Adapun 

potensi yang dapat dimanfaatkan di TPA Kota Bukittingi adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.2 Potensi pemanfaatan Sampah di TPA Kota Bukittinggi 

No Potensi Karakteristik Kategori Produk 

1 Pembakaran  
Sampah kering kadar 

air (<20) 

Sampah rumah tangga 

Uap, Listrik dan 

debu 

Sampah perkantoran 

Sampah komersil 

Sampah industri 

2 
Pemanfaatan 

Gas 

Sampah kering ke 

lembab kadar air 

(<50) 

Sampah rumah tangga 
Gas,Listrik dan 

Arang 
Sampah pertanian 

Sisa makanan 

3 
Anaeorob 

digester 

Sampah lembab ke 

basah kadar air (<50) 

Sampah rumah tangga 

Gas,Listrik dan 

Kompos 

Sisa makanan 

Sampah pertanian 

Limbah ternak 

(Sumber: Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan, 2016)  

 Berdasarkan Tabel 1.3 diketahui ada 3 potensi yang dapat dilakukan TPA 

Kota Bukittinggi dalam menyelesaikan masalah persampahan di daerah tersebut. 

Adapun potenesi yang di maksud adalah pembakaran, pemanfaatan gas dan 

anaeorob digester.  
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 Berikut ini merupakan data mengenai timbulan sampah, komposisi dan 

karakteristik sampah yang diperoleh dari TPA Kota Bukittingi adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 1.3 Data Timbunan Sampah di TPA Kota Bukittinggi 

Jenis Sampah Komponen Sampah  
Musim 

Kemarau  

Musim 

Hujan  

Rata-rata 

(%) 

Organik 

S. Makanan 51,2 50,3 50,7 

Kertas 14,7 15 14,9 

Plastik 16,8 16,4 16,69 

Kayu 7,55 8,69 8,12 

Kain  0,83 0,95 0,85 

Karet  0,85 0,97 0,91 

Jumlah 92 92,4 92,28 

Anorganik 

Logam 3,15 3,23 3,19 

Kaca 4,68 4,24 4,46 

dan lain-lain  0,08 0,08 0,08 

Jumlah 7,91 7,55 7,73 

(Sumber: Badan Lingkungan Hidup Bukittinggi, 2016)  

 Berdasarkan Tabel 1.3 diketahui bahwa jumlah rata-rata sampah organik 

dan anorganik pada musim kemarau dan musim hujan sekitar 92,28% dan 7,73%. 

Jika tumpukan sampah di TPA Kota Bukittingi tidak di olah secara optimal, maka 

akibat dari hal tersebut adalah pencemaran bau busuk dari timbulan sampah. 

 Berikut ini merupakan data mengenai daya tampung pembuangan sampah 

yang diperoleh dari Badan Lingkungan Hidup Kota Bukittingi sebagai berikut: 

Tabel 1.4 Rekapitulasi Daya Tampung Pembuangan Sampah 

No Describsi 
Tahun 

Satuan 
2014 2015 2016 

1. 
Jumlah Tempat Pembuangan Sampah 

Sementara 
245 273 159 Unit  

2. Kapasitas Daya Tampung TPS 72 80 46 Ton 

3. Tempat Pengolahan Akhir 1 - - Unit  

4. 
Tempat Pengolahan Sampah Terpadu 

(Tpst) 
 - 2 2 Unit  

5. Volume Produksi  Sampah 48924,3 49497,6 251,665 Ton 

6. Volume Sampah Yang  Ditangani 28202 3010,26 67,02 Ton 

(Sumber: Dinas Kebersihan dan pertamanan Kota Bukittingi, 2017) 

 Berdasarkan Tabel 1.4 diketahui bahwa jumlah tempat pembuangan 

sampah sementara dan kapasitas daya tampung setiap tahun terjadi pengurangan 

rata-rata 225 unit dan 66 ton/tahun untuk kapasitas daya tampung. Sedangkan  

volume sampah yang ditangani rata-rata 10426,45 ton/tahun lebih kecil 
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dibandingkan dengan volume produksi sampah sebesar 32891,18 ton/tahun. 

Kurangnya fasilitas pengolahan sampah dan kurang maksimal dalam proses 

pengolahan sampah maka dapat mengakibatkan pencemaran terhadap lingkungan 

sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari atau kegiatan produksi.  

 Oleh karena itu, perlu ada studi kelayakan pembangkit listrik tenaga 

sampah (PLTSa) di TPA Kota Bukittingi. Berdasarkan permasalahan diatas perlu 

dilakukan studi kelayakan terhadap sistem yang mengolah sampah menjadi energi 

listrik secara efektif dan efisien. Dalam penelitian ini metode yang digunakan 

untuk menentukan kelayakan rancangan boiler, kelayakan tersebut dibagi menjadi 

2 bagian yaitu kelayakan dari segi ekonomi dan segi teknis. Kelayakan segi 

ekonomi ditinjau berdasarkan nilai dari metode benefit cost ratio (BCR) dan 

kelayakan segi teknis ditinjau dari efisiensi carnnot. Sehingga peneliti 

menggangkat judul penelitian adalah “Analisis Kelayakan Pembangkit Listrik 

Tenaga Sampah Berbasis Tipe Incenerator (Studi Kasus: TPA Kota Bukittingi)”. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

 Kebutuhan akan konsumsi energi listrik di Kota Bukittinggi terjadi 

peningkatan setiap tahunnya seiring dengan peningkatan penduduk dan 

peningkatan jumlah sampah. Sehingga untuk mengatasi permasalahan ini peneliti 

berpendapat bahwa Dinas Lingkungan Hidup dapat memanfaatkan sampah 

menjadi energi terbarukan, dengan adanya energi terbarukan dari sampah 

kemudian di analisis kelayakan proyek tersebut.    

 

1.3  Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini dalaha sebagai berikut : 

1. Mengetahui Sistem Kerja dari Boiler Pembangkit Listrik Tenaga Sampah 

(PLTSa). 

2. Mengetahui Efisiensi Carnnot dari Boiler Pembangkit Listrik Tenaga Sampah 

(PLTSa).  

3. Mengetahui Biaya Operasional dari Pembangkit Listrik Tenaga Sampah  

(PLTSa) 
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4. Mengetahui Nilai Kelayakan Ekonomis menggunakan Metode Benefit Cost 

Ratio (BCR). 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Penulis 

a. Sebagai sarana dalam menerapkan teori-teori yang didapat dalam 

perkuliahan sehingga dengan penelitian ini bisa memberikan gambaran 

manfaat dari ilmu yang diperoleh selama perkuliahan.  

b. Memberikan pengalaman serta menambahkan kemampuan peneliti dalam 

mencarikan solusi atau usulan mengenai permasalahan sampah yang 

belum terselesaikan dengan baik dan benar.  

2. Bagi Instansi Pemerintahan    

a. Sebagai bahan pertimbangan atau rujukan bagi instansi pemerintahan 

yang bersangkutan dalam menyelesaikan permasalahan sampah dan 

memanfaatkan sampah menjadi energi listrik. 

 

1.5  Batasan Masalah 

  Adapun batasan masalah adalah sebagai berikut: 

1. Studi kasus di TPA Kota Bukittinggi. 

2. Menggunakan Briket sebagai bahan baku bakar. 

3. Umur TPA di asumsikan sekitar 20 tahun. 

4. Membahas mengenai peralatan boiler dengen daya dinamo sebesar 6 Watt 

dan diasumsikan daya 900 Watt. 

5. Penelitian hanya sampai prototipe 
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1.6  Posisi Penelitian 

  Adapun posisi penelitian adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.5 Posisi Penelitian 

No Judul dan Penelitian Permasalah Metode Hasil 

1 

Rancang Bangun Boiler 

untuk Proses Pemanasan 

Sistem Uap pada Industri 

Tahu CATIA V5   

 (Dwi Ardiyanto Effendy, 

2016) 

Pemanfaatan 

Uap Produksi 

Tahu Sebagai 

Sumber Energi 

Listrik 

Research dan 

Development 

Merancanga  

konstruksi boiler 

jenis vertikal 

fire tube boiler 

dengan standr 

ASME 

2 

Analisis Efinsiensi Sistem 

pembakaran pada boiler di 

PT. PJB Up Gresik dengan 

Metode  (SPC) (Intan 

Alifiyah Ilmu, ya'umar, 

2016) 

Perubahan 

beban yang 

terjadi secara 

kontinu akan 

berpengaruh 

terhadap 

frekuensi 

Statiscal 

Proses Control 

(SPC) 

Kualitas dari 

hasil 

pembakaran 

pada boiler 

harus sesuai 

pada peta 

kendali 

3 

Perhitungan Efisiensi 

Boiler pada Industri 

Tepung Terigu (Widiatmini 

Sih Winanti dan Teguh 

Prayudi) 

Penurunan 

kinerja Mesin 

pada industri 

tepung terigu 

Input-Output 

Meminimasi gas 

buangan dan 

menggunakan 

bahan bakar 

yang sedikit 

4 

Analisis Kelayakan Hasil 

Rancangan Pembangkit 

Listrik Tenaga Sampah 

Menggunakan Metode 

Carnot  dan Metode Benefit 

Cost Ratio (BCR) Studi 

Kasus: TPA Kota 

Bukittinggi 

(Arif Fadhila, 2017) 

Peningkatan 

volume 

sampah, daya 

listri dan biaya 

pengiriman 

sampah  ke 

TPA Kota 

Payakumbuh 

Carnot dan 

Benefit Cost 

Ratio 

Mengurangi 

peningkatan 

sampah di TPA 

dan menjadikan 

sampah sebagai 

sumber energi 

Listrik 

(Sumber: Penelitian saat ini, 2017) 
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1.7  Sistematika Penulisan 

  Agar lebih mudah dalam memahami penelitian yang dilakukan, maka 

penelitian ini disusun dengan penulisan yang terdiri dari enam bab. Adapun 

sistematika penulisan laporan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB 1  PENDAHULUAN 

 Bab ini berisikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, 

tujuan penulisan, manfaat penelitian, batasan masalah, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

    Berisikan tentang teori- teori yang berhubungan dengan penelitian. 

Adapun teori-teori yang digunakan dala penelitian ini adalah yang 

berkaitan sampah dan rencangan boiler, analisis benefit cost ratio 

(BCR). 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

   Bab ini berisikan obyek penelitian yang dilakukan dan kerangka 

penelitian yang menggambarkan bentuk penelitian yang 

dilakukanserta langkah- langkah yang diambil dalam pemecahan 

permasalahan 

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

   Data diperoleh dari hasil Survey pada TPA Kota Bukittinggi, 

kemudian data yang ada diolah dengan menggunakan metode-

metode yang ada. 

BAB V ANALISA DAN PEMBAHASAN 

   Bab ini berisikan analisa dan pembahasan mengenai pengumpulan 

dan pengolahan data yang dilakukan pada bab sebelumnya.  

BAB VI PENUTUP 

   Berisikan tentang kesimpulan dan saran penulis terhadap 

pelaksanaan serta hasil dari penelitian yang dilakukan. 

 


