
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

 Bab ini membahas mengenai metodologi dan kerangka pemikiran yang 

digunakan dalam penelitian ini beserta penjelasan singkat setiap tahapnya. 

Adapun flow chart dalam penelitian ini dapat dilihat Gambar 3.1: 
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Gambar 3.1 Flow Chart Tahapan Penelitian 
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3.1  Studi Literatur 

  Studi Literatur merupakan tahapan mencari teori-teori yang mendukung 

penyelesaian laporan penelitian ini. Pelaksanaan yang dilakukan dengan cara 

mencari serta mempelajari teori yang berasal dari buku, jurnal dan laporan tugas 

akhir dengan tema yang berkaitan dengan perancangan pembangkit listrik 

sederhana. 

 
3.2  Rumusan  Masalah 

  Berdasarkan penelitian pendahuluan yang telah dilakukan dan didukung 

oleh teori dan konsep yang relevan, maka permasalahan pada TPA kota Bukittingi 

adalah, Kota Bukittingi tidak mempuyai tempat untuk menapung sampah kota dan 

untuk proses pengolahan sampah hanya menggunakan proses pengkomposan 

sementara sampah plastik dikirim ke TPA Payakumbuh, serta diikuti dengan 

meningkatannya pembangunan yang terjadi di Kota Bukittinggi, mengakibatkan 

kebutuhan energi listrik juga meningkat.  

 

3.3  Penetapan Tujuan 

  Setelah penelitian melakukan identifikasi masalah, maka tahapan 

selanjutnya adalah menetapkan tujuan penelitian, yaitu tahapan untuk mengatasi 

masalah yang terjadi pada TPA Kota Bukittinggi adalah dengan menggunakan 

metode benefit cost ratio (BCR).  

 

3.4   Pengumpulan Data 

  Pada penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan data 

sekunder yaitu: 

1. Data Primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah  

a. Tekanan gas (Manometer) 

b. Suhu rendah dan tinggi air ledeng dalam boiler 

c. Arus yang dihasilkan 

d. Biaya pembelian peralatan 

e. Biaya pembuatan alat 
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2. Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data profil TPA 

Kota Bukittinggi, data timbunan sampah, foto-foto yang berkaitan dengan 

penelitian, luas TPA, jumlah pekerja dan biaya transportasi. 

 

3.5  Pengolahan Data 

  Setelah semua data yang dibutuhkan diperoleh maka tahapan selanjutnya 

dalam penelitian ini adalah pengolahan data. Adapun langkah- langkah dari 

pengolahan data adalah sebagai berikut: 

1.  Instalasi Boiler. Pada tahap ini rancangan yang akan dibuat adalah rancangan 

pembangkit listrik sederhana, rancangan pembangkit listrik ini dibuat 

berdasarkan keinginan serta berdasarkan pertimbangan biaya yang akan 

dikeluarkan, dimana rancangan boiler tersebut akan di uji kelayakan. Skema 

dari rancangan boiler tersebut terdapat pada Gambar 2.1. Adapun spesifikasi 

boiler pembangkit listrik tenaga sampah menjadi listrik adalah sebagai 

berikut: 

a. Jenis prototipe yang dibuat adalah jenis berdiri dengan tinggi 45 cm, 

berbahan stenlistil dengan tebal 0, 4 cm dan berdiameter 12 cm, di 

tompang oleh besi angker yang terbuat membentuk sebuah tungku 

berdiameter 28 cm dan tinggi 30 cm, dan ruang bakar api yang terbuat dari 

tong kaleng cat yang dipotong dengan 25 cm dan berdiameter 27 cm, 2 

buah selang hose berkapasitas (4000 psi) untuk steam dan (250 psi) untuk 

air masuk, 1 buah lampu 6 Volt, 1 buah kincir terbuat dari plat besi tebal 0, 

2 cm dan 1 buah dinamo 12 Volt 6 Watt sebagai komponen pembangkit 

listrik. Komponen ini disatukan pada sebuah kereta dorong yang sudah 

dipasang dengan dinamo yang akan di uji coba.  

  Berikut ini merupakan mekanisme pengoperasian prototipe pembangkit 

listrik tenaga sampah sederhana dalam menghasilkan energi listrik: 

a. Sampah (Briket) terpilih dimasukan ke dalam tangki pembangkit, lalu 

sampah di angkat menggunakan crane di masukan ke dalam tungku 

pembakaran untuk menghasilkan panas.  
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b. Air dipanaskan di dalam tungku sampai menghasilkan uap panas (steam), 

steam dialirkan ke turbin, turbin bergerak memutar generator dan 

menghasilkan energi listrik. Energi listrik mengalir melalui kabel-kabel 

dan travo untuk merubah tegangan listrik. Listrik di distribusikan ke 

rumah melalui kabel transmisi dan jaringan listrik.  

2. Perhitungan tekanan gas (efisiensi carnot). Pada tahap ini nilai yang akan di 

cari dari instalasi boiler adalah nilai efisiensi tekanan gas.  

3. Penentuan biaya operasional (prototipe) (biaya tenaga kerja, biaya bahan 

baku, biaya peralatan) 

4. Perhitungan kelayakan nilai ekonomi (BCR). Pada tahap ini untuk 

mengetahui manfaat dari prototipe. Adapun tahapan dalam menentukan 

benefit (manfaat) dan cost (biaya investasi) adalah  

a. Untuk benefit, besaran energi listrik yang dihasilkan oleh dinamo (6 Watt) 

(900Watt) yang digunakan dikali dengan harga satuan daya untuk 

pembangkit alternatif dari PLN dikali dengan lama pengoperasian. 

b. Sedangkan untuk cost, biaya investasi meliputi biaya pembuatan dan 

pembalian bahan baku briket.   

5. Perhitungan kelayakan nilai ekonomi (BCR). Pada tahap ini untuk 

mengetahui manfaat dari instalasi boiler. Adapun tahapan dalam menentukan 

benefit (manfaat) dan cost (biaya investasi) adalah  

a. Untuk benefit, besaran energi listrik yang dihasilkan oleh dinamo 5 MW 

yang digunakan PLTSa  dikali dengan lama pengoperasian dikali dengan 

satuan dari PLN. 

b. Sedangkan untuk cost, biaya investasi meliputi biaya pembuatan PLTSa 

dan pembalian bahan bakar.   

 

3.6  Analisa dan Pembahasan 

Tahap ini merupakan tahapan akhir dari penelitian mengenai perancangan 

sistem pemnbangkit listrik tenaga sampah. Adapun ruang lingkup analisia dan 

pembahasan adalah sebagai tahap analisa yang dilakukan analisa fenomena 

percobaan dari kalayakan antara pembangkit listrik tenaga sampah dengan 
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kompetitor lain. Adapun analisa fenomena berupa beban biaya yang harus 

dikeluarkan hingga menghasilkan beban listrik tiap KWh dan terhadap beban 

biaya listrik yang dihasilkan kompetitior lain. 

 

3.7 Kesimpulan dan Saran 

 Tahap akhir penelitian ini adalah membuat kesimpulan dari hasil 

penelitian yang berdasarkan kesimpulan secara keseluruhan terhadap hasil 

penelitian dan saran perbaikan untuk studi yang di lanjutkan.  


