
 
 

 BAB IV 

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 
 

 Pada penelitian ini data yang dikumpulakan adalah data lokasi penelitian, 

daftar biaya pembuatan dan lain- lain, sedangkan untuk pengolahan data adalah 

menentukan nilai carnot, menentukan biaya operasional  dan biaya BCR.  

 
4.1 Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa data 

primer dan data sekunder yang digunakan sebagai pendukung dalam penelitian ini 

yang dilakukan.  

 
4.1.1  Lokasi Penelitian 

 Kota Bukittinggi adalah Kota wisata di Sumatra Barat, Luas Kota 

Bukittingi lebih kurang 25,239 km2, luas tersebut merupakan 0,06 persen dari luas 

Provinsi Sumatra Barat dan memliki ketinggian sekitar 780-950 meter dari 

permukaan laut. Kota Bukittinggi terdiri dari Kecamatan dan 24 Kelurahan. 

Penelitian dilakukan di Kota Bukittinggi, dengan spesifikasi tempat terkait dengan 

data penelitian yaitu: TPA Panorama Baru, lokasi tempat pembuangan akhir 

sampah Kota Bukittingi terletak di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan di 

Kelurahan Puhun Pintu Kabun. Pemilihan lokasi berdasarkan pertimbangan 

bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi memiliki peluang untuk 

membuat suatu unit usaha. 

 

4.1.2 Daftar Biaya Pembuatan Alat Dinamo 6 Watt dan 900 Watt 

 Melalui Tabel berikut ini, akan disajikan daftar biaya pembuatan alat 

prototipe adalah sebagai berikut: 

a. Biaya Pembuatan Alat untuk Dinamo 6 Watt adalah sebagai berikut:  

 Tabel 4.1 Daftar Biaya Pembuatan Alat untuk Dinamo 6 Watt 
No Nama Barang  Satuan Jumlah  Harga Total Biaya 

1 Boiler dan Tungku Buah 1 Rp. 330.000  Rp.  330.000  

2 Nip le ¾ Inchi 3 Rp.     5.000  Rp.    15.000  

3 Koporan Pipa 1-3/4 Inchi 1 Rp.     5.000  Rp.      5.000  

4 Selang Hose Karet  Buah 2 Rp. 100.000  Rp.  200.000  

 (Sumber: Pengolahan Data, 2018) 
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 Tabel 4.2 Daftar Biaya Pembuatan Alat untuk 6 Watt(lanjutan) 
No Nama Barang  Satuan Jumlah  Harga Total Biaya  

5 Kran besi ½ Buah 1 Rp.  40.000  Rp.    40.000  

6 Kran Plastik ½  Buah 1 Rp.  30.000  Rp.    30.000  

7 Klem  Buah 2 Rp.    5.000  Rp.    10.000  

8 Manosteam Buah 1 Rp.  12.000  Rp.    12.000  

9 Penutup besi 1/2  Buah 1 Rp.  30.000  Rp.    35.000  

10 Dinamo Sepeda  Buah 1 Rp.  50.000  Rp.    50.000  

11 Lampu  Buah 1 Rp.  50.000  Rp.    50.000  

12 Kayu P. 36 Buah 2 Rp.  15.000  Rp.    30.000  

Total Rp.  845.000  

 (Sumber: Pengolahan Data, 2018) 

  Berdasarkan Tabel 4.2 di atas, didapat bahwa jumlah alat yang 

digunakan dalam membuat sebuah pembangkit listrik tenaga sampah 

sebanyak 12 komponen, adapun komponen tersebut adalah badan boiler,

 niple, paking steam, koporan, mur, Jumlah biaya yang dikeluarkan untuk 

12 komponen tersebut adalah sebesar Rp. 845.000.   

b. Berikut ini merupakan daftar biaya pembuatan alat untuk dinamo 900 Watt 

adalah sebagai berikut: 

 Tabel 4.3 Daftar Biaya Pembuatan Alat untuk Dinamo 900 Watt 
No Nama Barang  Satuan Jumlah  Harga Total Biaya  

1 Boiler dan Tungku Buah 1 Rp. 330.000  Rp.  330.000  

2 Nip le ¾ Inchi 3 Rp.     5.000  Rp.    15.000  

3 Koporan Pipa 1-3/4 Inchi 1 Rp.     5.000  Rp.      5.000  

4 Selang Hose Karet  Buah 2 Rp. 100.000  Rp.  200.000  

5 Kran besi ½ Buah 1 Rp.   40.000  Rp.    40.000  

6 Kran Plastik ½  Buah 1 Rp.  30.000  Rp.     30.000  

7 Klem  Buah 2 Rp.    5.000  Rp.     10.000  

8 Manosteam Buah 1 Rp.  12.000  Rp.     12.000  

9 Penutup besi 1/2  Buah 1 Rp.  30.000  Rp.     35.000  

10 Dinamo 900  Watt Buah 1 Rp.  350.000  Rp.   350.000  

11 Lampu  Buah 1 Rp.  50.000  Rp.     50.000  

12 Kayu P. 36 Buah 2 Rp.  15.000  Rp.     30.000  

Total Rp. 1.145.000  

 (Sumber: Pengolahan Data, 2018) 

  Berdasarkan Tabel 4.3 di atas, didapat bahwa jumlah alat yang 

digunakan dalam membuat membuat sebuah pembangkit listrik tenaga 

sampah sebanyak 12 komponen, adapun komponen tersebut adalah badan 

boiler, niple, paking steam, koporan, mur,. Jumlah biaya yang dikeluarkan 

untuk 12 komponen tersebut adalah sebesar Rp. 1.145.000.   
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4.1.3 Rekapitulasi Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup 

 Berikut ini merupakan rekapitulasi kegiatan dari Badan Lingkugan Hidup 

Kota Bukittinggi  dalam menyelesaikan masalah sampah adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.4 Rekapitulasi Kegiatan Badan Lingkungan Hidup 
No Uraian Satuan Total 

1 Timbunan Sampah Perhari m
3
 734,66 

2 Volume Sampah yang Terangkut m
3
 627,40 

3 Petugas Kebersihan Orang 260 

4 

Alat pengangkut sampah 

- Motor sampah 

Unit  

16 

- Dumptruck 28 

- Gerobak wagon  31 

- Becak dayung sampah 14 

5 Prasarana pengolahan sampah 

 
- TPST 

Unit  
1 

 
- TPS 1 

6 Luas TPA Ha 8,3 

(Sumber: Badan Lingkungan Hidup Kota Bukittingi, 2018) 

 Berdasarkan Tabel 4.4 di atas, didapat bahwa untuk rekapitulasi kegiatan 

yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terdapat 6 point kegiatan 

diantaranya adalah mengangkut timbunan sampah kota per harinya sebesar 734,66 

m3, penentuan volume sampah yang terangkut sebesar 627,40 m3, jumlah pekerja 

sebanyak 260 orang, prasarana pengolahan sampah yang tersedia sebanyak 2 unit 

dan luas TPA yang dimiliki sebesar 8,3 Hektar. 

  
 Salah satu kebijakan yang diambil oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Bukittingi adalah dengan mengirim sampah tersebut ke TPA Kota Payakumbuh, 

dalam proses pengoperasiannya Kota Bukittingi banyak mengeluarkan dana untuk 

kegiatan tersebut. Berikut ini adalah besaran biaya yang dikeluarkan dalam 

kegiatan pengolahan sampah tersebut adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.5 Rekapitulasi Biaya Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi.  

No Desripsi Kegiatan Jumlah Harga Total Selama 1 Tahun 

1 Penimbangan Truck 28 Rp.     80.000  Rp.      817.600.000 

2 
Kebutuhan Supir dan 
Knek/ Stokar 

28 Rp.   200.000  Rp.   2.044.000.000 

3 Bensin 25 Liter 28 Rp.       6.500  Rp.   1.660.750.000 

4 Gaji Super  28 
Rp. 
1.850.000  Rp.  18.907.000.000  

Total Keseluruhan 1 Tahun Rp.  23.429.350.000 

(Sumber: Badan Lingkungan Hidup Kota Bukittingi, 2018) 
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 Berdasarkan Tabel 4.5 dapat dilihat bahwa besar dana yang dikeluarkan 

oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi sebesar Rp. 23.429.350.000, ini 

disebabkan oleh biaya penimbangan truck di TPA Payakumbuh, biaya jalan dan 

uang bensin truck serta gaji supir. 

 
4.2 Pengolahan Data 

4.2.1  Instalasi Boiler 

Pada penelitian ini, aspek teknis yang tepat adalah dengan memproduksi 

menggunakan bengkel las, desain pembangkit listrik tenaga sampah yang telah 

dirancang terlebih dahulu berupa gambar pada kertas yang di aplikasikan sesuai 

dengan desain dan keinginan konsumen. Kemudian setelah selesai boiler di 

bentuk. Berikut ini merupakan tahap-tahap dalam pengoperasian pembangkit 

listrik tenaga sampah adalah sebagai berikut: 

1. Proses Produksi 

Merupakan proses yang dibutuhkan untuk membuat suatu produk tertentu 

dari bahan baku menjadi produk jadi yang diinginkan konsumen. Berikut 

merupakan proses produksi dari rancangan pembangkit listrik tenaga 

sampah tersebut : 

a. Proses Pembuatan Desain 

Dalam tahapan ini pembuatan desain gambar pembangkit listrik 

tenaga sampah dibuat menggunakan software sketchup. Dimana 

desain yang telah digambar disebuah kertas kemudian ditunjukkan 

kepada teknisi wajan dan teknisi las agar mudah dalam merealisasikan 

atau mengaplikasikan desain pembangkit listrik tenaga sampah 

kedalam bentuk nyata. Berikut ini merupakan bentuk rancangan 

menggunakan software sketch up dalah sebagai berikut: 
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Gambar 4.1 Desain Produk 

 Berdasarkan Gambar 4.1 di atas, didapat bahwa rancangan pembangkit 

listrik tenaga sampah dibuat menggunakan software sketchup adalah bentuk 2 

dimensi dari rancangan pembangkit listrik yang dibuat oleh peneliti, gambar ini 

telah sama dengan rancangan dalam bentuk nyata. Berikut ini merupakan 

spesifikasi alat yang dibuat adalah sebagai berikut:  

Tabel 4.6 Spesifikasi  Prototipe  

No Bagian Alat Ukuran  Satuan Kegunaan   Gambar  

1. 

Tinggi dan 

Diameter 

Boiler 

45 cm x 

12 cm 
Unit 

Untuk tempat 

masuknya air 

 

2. 
Tinggi dan 

Diameter 

Tungku 

30 cm x 

28 cm  
Unit 

Penyanggah 

boiler dan tong 

api 

 

(Sumber: Pengolahan Data, 2018) 
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Tabel 4.7 Spesifikasi  Prototipe (lanjutan) 

No Bagian Alat Ukuran  Satuan Kegunaan   Gambar  

3. 
Tinggi dan 

Diameter 

Tong Api 

25 cm x 

27 cm 
Unit 

Tempat 

pembakaran dan 

pemisah api dan 

gerobak 

 

4 Panjang 

selang uap 
125 cm Unit 

Untuk 

mengalirkan 

steam dan untuk 

menyalurkan air 

ke dalam boiler. 
 

5 
Panjang dan 

lebar alas 

146 x 

50 cm 
 Unit 

Alat atau tempat 

komponen boiler  

 

6 
Dinamo dan 

Lampu 

12 vol 

6 Watt 
Set  

Sebagai alat 

pengerak dalam 

menghasilkan 

listrik yang di 

sambungkan ke 

sebuah lampu.  

(Sumber: Pengolahan Data, 2018) 
 

 Berdasarkan Tabel 4.7 di atas, didapat bahwa spesifikasi peralatan yang 

digunakan dalam merancang sebuah pembangkit listrik tenaga sampah terdapat 

sebanyak 6 komponen diantaranya, tinggi boiler yang bertujuan untuk manapung 

volume air dan bahan bakar, tinggi tungku kegunaannya sebagai wadah dalam 

menampung dan menahan badan boiler, bahan bakar bertujuan untuk 

memudahkan dalam proses pembakran dan mengeluarkan steam panas dari proses 

pemanasan air, tong bertujuan tempat memasukan bahan bakar, panjang selang 

hose bertujuan untuk menyalurkan steam dan untuk memudahkan memasukan air 

ke dalam badan boiler, kereta boiler bertujuan untuk menyatukan part-part boiler 

menjadi 1 serta memudahkan dalam membawa, dan dinamo bertujuan sebagai alat 
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penghasil listrik dengan sistem kerja dipasang sebuah kipas yang digerakkan oleh 

tekanan pressure.  

b. Proses pengoperasian pembangkit listrik tenaga sampah.  

Proses pengoperasian  PLTSa adalah suatu kegiatan pengoperasian 

yang di mulai dari proses commisioning (pengujian pekerja dan  boiler), 

start awal, proses dan shut down.Berikut ini merupakan sistem 

pengoperasian dari instalasi boiler sebagai pembangkit listrik tenaga 

sampah (PLTSa), terdapat pada Tabel 4.7 adalah sebagai berikut: 

 
Gambar 4.2 Alur Proses Pengoperasian boiler 

 
 Berdasarkan gambar 4.2  di atas, diperoleh bahwa terdapat 6 tahap dalam 

pengoprasian boiler secara garis besar diantaranya adalah proses pengecekan 

boiler, start up, proses terjadinya steam, proses bergeraknya dinamo 

menghasilkan listrik dan shut down proses mematikan kinerja boiler. Untuk 

proses produksi, kinerja boiler harus di control agar tidak terjadi kecelakaan atau 

kerusakan yang fatal. 
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Tabel 4.8. Standar Operasional Prosedur PTLSa 
No Deskripsi 

1 Commisioning Boiler 

 - Test kebocoran 
- Uji Kesiapan alat 
- Test pambakaran 

2 Start Up Boiler 
- Periksa kesiapan alat  
- Masukkan air umpan melalui kran air sebanyak 10 liter kedalam badan 

boiler, setelah selesai kran air ditutup.  
- Masukkan bahan bakar briket sebanyak 10 kg ke dalam ruang bakar dan 

dihidupkan api, agar terjadi proses pembakaran. 
- Untuk proses pembakaran agar air menjadi uap memakan waktu selama 

kurang lebih 30 menit. Proses terjadinya uap ketika air berada pada 
temperatur 100

o
C dan untuk proses pelepasan uap ke pipa hose terjadi pada 

tekanan uap sudah mencapai 2,5 bar atau 250
o
C 

- Untuk proses pembakaran tergantung pada besar kecilnya api pembakaran. 
- Setelah tekanan uap sudah menunjukan tekanan 2,5 bar atau 250

o
C uap 

disalurkan ke selang hose yang sudah mengarah dan teRp.asang ke ruang 
kipas yang sudah teRp.asang sebelumnya dengan dinamo 12 volt 6 Watt 

- Ruangan ini bertujuan agar steam yang di tembakkan dari selang hose tidak 
lepas ke lingkungan,  

- Akibat tekanan uap air  yang tinggi dari selang hose, kipas beRp.utar 
dengan putar yang tinggi, akibat putaran kipas dinamo dapat menghasilkan 
listrik ditandai dengan hidupnya sebuah lampu dengan daya 6 wat yang 
sudah di sambungkan ke dinamo dengan kabel sepanjang 45 cm. 

- Air yang keluar dari ruang kipas akan ditampung.  

3 Shut Down 
- Jika sudah selesai pengopersian, kran akan tetap dibuka untuk 

menghabiskan sisa steam yang berada didalam badan boiler.  
- Padamkan api yang masih ada didalam ruang bakar agar proses 

pembakaran berhenti. 
- Keluarkan sisa bahan bakar yang masih tersisa dari dalam boiler. 
- Jika masih ada air lindi yang tersisa, air akan dibuang dari kran yang ada 

air. 
- Tutup kembali kran yang sudah digunakan. 

(Sumber: Pengolahan Data, 2018) 

 Berdasarkan Tabel 4.8 di atas, didapat bahwa untuk tahap pengoperasian 

boiler terdapat 3 secara garis besar yaitu pengecekan kesiapan alat (Commisioning 

Boiler), memulai pengoperasian (Start Up) Boiler dan selesai pengoperasian (Shut 

Down) 

 Berikut ini merupakan material-material dan komponen yang terdapat 

pada pembangkit listrik tenaga sampah yang akan dibuat adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4.9. Daftar Alat-Alat 
No Nama Barang Satuan Jumlah  Kegunaan Gambar 

1 Badan Boiler Buah 1 
Tempat menampung 

air  

 

2 Niple ¾ Inchi 3 
Sebagai alat 

penyambungan pipa 
ke pipa  

 

3 
Selang Hose 

Karet 
Buah 2 

Sebagai alat untuk 
menyalurkan steam 

dan air 
 

4 Klem  Buah  2 Pengencang karet  

 

5 Manosteam  Buah 1 
Sebagai alat untuk 
mengukur tekanan 

steam atau pressure. 
 

 
6 

Kran 1/2 Buah 2 

Sebgai alat untuk 
menutup atau 
membuka air ataupun 
steam.  

7 
Dinamo 
Sepeda dan 
lampu 

Buah 1 

Sebagai alat yang 
digunakan untuk 
menghasilkan listrik 
dari energi gerak 
kipas yang 
digerakkan oleh 
tekanan steam 

 

8 Kayu P. 36 Buah 2 
Sebagai bahan untuk 
membuat kereta 
boiler. 

 
(Sumber: Pengolahan Data, 2018) 

 
 Berdasarkan Tabel 4.9 di atas, didapat bahwa untuk jumlah komponen 

yang digunakan terdapat sebanyak 8 komponen seperti, badan boiler untuk mesin 

penghasil steam, niple, manometer sebgai alat pengukur tekanan steam yang 

dihasilkan, kayu panjang 36 sebagai bahan dalam membuat kereta boiler agar 

mudah di bawa-bawa. 
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4.2.2 Penentuan Nilai Efisiensi Boiler PLTSa 

 Penentuan nilai efisiensi boiler ini dengan melakukan perhitungan efisiensi 

thermodinamika atau efisiensi carnot. Tujuan dari perhitungan ini untuk 

mengetahui persentase efisiensi (penghematan) dan energi panas yang dihasilkan 

dari boiler tersebut. Untuk rumus yang digunakan dalam mencari nilai carnot 

dapat merujuk pada bab II nomor (2,6) 

Nilai kalor yang dihasilkan oleh boiler =   -
  

   
   x 100% 

     = 90 % 

 Berdasarkan hasil perhitungan nilai kalor, diperoleh efisiensi gas sebesar 

90%. Berarti tidak ada pemborosan yang terjadi pada saat proses pembakaran.  

 

4.2.3 Penentuan Biaya Operasional 

 Biaya operational dalam pembuatan prototipe meliputi beberapa hal adalah 

sebagai berikut: biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, dan biaya perawatan boiler 

adalah sebagai berikut: 

4.2.3.1 Penentuan Biaya Bahan Baku  

 Biaya bahan merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk 

mengoperasikan prototipe pembangkit listrik tenaga sampah ini. Bahan baku 

boiler ini yakni berasal dari olahan sampah dalam bentuk briket. Berikut 

penjelasan perhitungan biaya bahan baku boiler ini selama 1 tahun. 

Harga briket sampah 1 Kg : Rp. 1. 000, 00 

Kapasitas boiler 1 hari (Muatan bahan baku masuk): 10 Kg  

Kebutuhan briket selama 1 Tahun : 365 hari 

Total biaya kebutahan bahan baku per tahun: Kebutuhan briket selama 1 Tahun x 

Harga briket per Kg 

   = 10 Kg  x 365 hari x Rp.1000   

    = Rp. 3.650.000 /Kg  

 
4.2.3.2 Penentuan Biaya Tenaga Kerja 

Merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membayar upah tenaga kerja 

langsung terhadap proses produksi boiler tersebut. Dalam hal ini tenaga kerja 
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yang dibutuhkan adalah pada bagian teknisi las serta teknisi pemasangan. Tenaga 

kerja yang dialokasikan adalah 3 orang, dengan total upah Rp. 250.000. 

Tabel 4.10 Biaya Tenaga Kerja  
No Keterangan Biaya 

1 Teknisi Las  Rp. 150.000 

2. 
Teknisi Pemasangan dan 

pengoperasian PLTSa 

Rp. 100.000 

Total Rp. 250.000 

(Sumber : Pengolahan Data, 2018) 

 Berdasarkan Tabel 4.10, diperoleh bahwa untuk biaya tenaga kerja sebesar 

Rp. 250.000/orang sehari. 

 
4.2.3.3 Penentuan Biaya Perawatan 

  Merupakan biaya yang dikeluarkan untuk perawatan boiler tersebut. 

Dalam hal ini perawatan dibutuhkan untuk merawat boiler agar berfungsi baik.  

Untuk biaya perawatan dialokasikan pada badan boiler dan kincir boiler hal ini 

dilakukan untuk menjaga agar badan boiler tidak mudah rusak dan berfungsi 

dengan bail. Kerusakan yang terjadi pada saat pengoperasian boiler berlangsung 

adalah kincir yang haus dan susah beRp.utar serta badan boiler yang hitam akibat 

pembakaran, jika dibiarkan akan dapat merusak badan boiler tersebut, seperti 

bekarat atau keropos. Untuk perhitungan perawatan diasumsikan dalam 1 tahun 

terdapat 30 hari. Berikut ini merupakan rincian biaya yang dikeluarkan setiap 

terjadinya kerusakan pada boiler adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.11 Daftar Biaya Perawatan pada Badan Boiler 

No Daftar Perawatan 
Satuan  

(hari) 
Biaya  

Biaya 

Perawatan 

1. 
Badan Boiler dan 
Kincir 

30  Rp.  20.000  Rp.  600.000  

Total Selama 1 Tahun Rp.  6.600.000  
(Sumber: Pengolahan Data, 2018) 

 Berdasarkan Tabel 4.11, maka didapat bahwa total untuk biaya perawatan  

sebesar Rp. 20.000/ Hari. Untuk biaya selama 1 bulan sebesar Rp. 600.000 dan 

biaya yang dikeluar kan untuk perawatan selama 1 tahun adalah sebesar Rp. 

6.600.000.  
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 Jadi berikut ini merupakan perhitungan biaya operasional dari perancangan 

prototipe ini adalah sebagai berikut yaitu: 

a. Perhitungan biaya operasional untuk prototipe berkapasitas daya sebesar 6 

Watt yaitu: 

= Biaya pembuatan alat + Biaya bahan baku + Biaya  tenaga kerja +   

Biaya perawatan  

= Rp. 845.000 + Rp. 3.650.000 + Rp. 250.000 + Rp. 6.600.000 

= Rp. 11.345.000. 

b. Perhitungan biaya operasioanal untuk prototipe berkapasitas daya sebesar 

900 Watt yaitu: 

= Biaya pembuatan alat + Biaya bahan baku + Biaya  tenaga kerja +   

Biaya perawatan  

= Rp. 1.145.000 + Rp. 3.650.000 + Rp. 250.000 + Rp. 6.600.000 

= Rp. 11.645.000. 

 Berdasarkan perhitungan di atas, didapat bahwa untuk dinamo 

berkapasitas 6 Watt, biaya operasioanal sebesar Rp. 12.045.000, dan untuk biaya 

operasioanal dinamo berkapasitas 900 Watt, biaya operasionalnya sebesar Rp. 

12.345.000. terdapat selisih sebesar Rp. 300.000, perbedaan ini terletak pada harga 

dinamo yang berbeda-beda. 

 
4.3 Perhitungan (BCR) Prototipe (6 Watt) dan (900 Watt) 

 Perhitungan kelayakan dengan menggunakan Benefit Cost Ratio (BCR) 

dengan membandingkan total biaya keseluruhan dengan benefit atau manfaat yang 

didapat dari prototipe pembangkit listrik tenaga sampah sederhana. Total biaya 

diketahui dengan menjumlahkan biaya peralatan, biaya bahan baku, biaya pekerja 

dan biaya perawatan. 

a. Berikut ini merupakan perhitungan uji kelayakan menggunakan dinamo 

dengan kapasitas 6 Watt adalah sebagai berikut: Untuk perhitungan uji 

kelayakan menggunakan metode BCR : 

= 
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= 
                                

                              
 

= 
                 

             
 

= 0,017 Kwh 

Berdasarkan hasil perhitungan BCR diatas diperoleh nilai BCR untuk 

proyek pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) sebesar 0,017 Kwh. 

Hasil ini sangat kecil dari 1 yang disebabkan oleh besaran arus yang 

dihasilkan oleh dinamo sepeda sangat kecil. Maka proyek ini tidak layak 

untuk di bangun dalam skala besar.  

b. Berikut penjelasan perhitungan BCR untuk dinamo 900 Watt 

(diasumsikan):  Untuk perhitungan adalah sebagai berikut: 

= 
                                               

                                               
 

= 
                 

                               
 

= 
               

             
 

= 2,38 Kwh 

 Berdasarkan hasil uji kelayakan di atas, didapat bahwa nilai untuk uji 

kelayakan sekitar 2,38. Hasil ini dinyatakan layak untuk membangun sebuah 

pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa), karena berada di atas ratio yaitu 1 dari 

metode Benefit Cost Ratio. Besarnya jumlah nilai kelayakan sekitar 2,38, 

disebabkan oleh penggunaan dinamo permanen magnet yang berkapasitas daya 

sekitar 900 Watt. 

 
4. 4 Perhitungan Biaya PLTSa Bukittinggi 

 Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) adalah sebuah pembangkit 

yang menggunakan sampah sebagai bahan baku dalam proses produksinya, 

perancanaan Kota Bukittinggi dalam membangun pembangkit listrik yang 
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memanfaatkan sampah sebagai bahan baku. Berikut ini merupakan rekapitulasi 

adalah sebegai berikut: 

Tabel 4.12  Rekapitulasi Biaya Mesin dan Sistem Operasional 
No Uraian Jumlah (unit) Harga 

1 Boiler  1  Rp.              12.720.000.000  

2 Turbine 1  Rp.                6.342.000.000 

3 Generator 5 MW 1  Rp.                   800.000.000  

4 Test and 
Commissioning 

1 
 Rp.                3.000.000.000 

5 Flue Handling 1  Rp.                1.800.000.000  

Total Biaya  Rp.              24.662.000.000  
(Sumber: PLTSa Kota Bandung, 2018) 

 Berdasarkan Tabel 4.12  di atas,  didapat 5 uraian dalam membuat sebuah 

Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) seperti: Boiler, Turbin, Generator 5 

MW, Test And Commissioning dan Flue Handling. Total biaya untuk membuat 

sebuah pembangkit listrik tenaga sampah sebesar Rp. 24.662.000.000. Dari total 

biaya mesin pembangkit listrik tenaga sampah ditentukan kelayakan dalam membangun 

sebuah pembangkit listrik tenaga sampah. 

 
4.4.1 Penentuan Biaya Operasional 

 Biaya operational dalam pembuatan prototipe meliputi beberapa hal adalah 

sebagai berikut: biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, dan biaya perawatan boiler 

dan biaya pembutan PLTsa. Pada laporan ini perhitungan biaya operasional 

selama 1 tahun.  

4.4.1.1 Penentuan Biaya Tenaga Kerja  

Merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membayar upah tenaga kerja 

langsung terhadap proses produksi pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa). 

Berikut ini merupakan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam kegiatan operasi 

sebuah (PLTSa). 

Tabel 4.13 Biaya Tenaga Kerja  

No Keterangan 
Jumlah 

(Orang)  
Biaya per bulan Biaya per Tahun 

1 Manager 1 Rp.   6.000.000  Rp.      72.000.000  

2. Assisten Manager 1 Rp.   4.000.000  Rp.      48.000.000  

3 Supervisior 2 Rp.   2.500.000  Rp.      60.000.000  

4 
Adm. Keuangan dan 

Umum 

1 Rp.   1.500.000 
 Rp.      18.000.000  

5 Teknisi dan Operator 6 Rp.   3.000.000  Rp.     216.000.000  

(Sumber : PLTSa Kota Bandung, 2018) 
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Tabel 4.14 Biaya Tenaga Kerja (lanjutan) 

No Keterangan 
Jumlah 

(Orang)  

Biaya per bulan 
Biaya per Tahun 

6 Driver 28 Rp.   1.500.000  Rp.     504.000.000  
7 Security 4 Rp.   1.500.000  Rp.       72.000.000  

8 Helper  212 Rp.   1.000.000  Rp.  2.544.000.000  

9 Office Boy 5 Rp.      900.000  Rp.       54.000.000  

Total 260 Rp.   21.900.000  Rp.  3.588.000.000  
(Sumber : PLTSa Kota Bandung, 2018) 

 Berdasarkan Tabel 4.14, didapat bahwa biaya yang dikeluarkan untuk 

tenaga kerja pembangkit listrik tenaga sampah Kota Bukittinggi selama 1 adalah 

sebesar Rp.  3.588.000.000 

 

4.4.1.2 Penentuan Biaya Bahan Baku  

 Biaya bahan merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk 

mengoperasikan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa). Bahan baku yang 

digunakan untuk pembvangkit listrik tenaga sampah adalah briket yang berasal 

dari olahan sampah. Berikut penjelasan perhitungan biaya bahan baku (PLTSa)  

selama 1 tahun. 

Harga briket sampah 1 Kg : Rp. 1. 000, 00 

Kapasitas PLTsa 1 hari (Muatan bahan baku masuk): 250 Ton  

Kebutuhan briket selama 1 Tahun : 365 hari 

Total biaya kebutahan bahan baku per tahun: Kebutuhan briket selama 1 Tahun x 

Harga briket per Kg 

   = 250 Ton  x 365 hari x Rp.1000   

    = Rp. 91.250.000 ton/ Tahun  

 

4.4.1.3 Penentuan Biaya Perawatan 

 Merupakan biaya yang dikeluarkan untuk perawatan PLTsa. Dalam hal ini 

perawatan dibutuhkan untuk merawat PLTsa agar berfungsi baik. Untuk biaya 

perawatan dialokasikan pada bungker sampah serta sistem penanganan sampah, 

tungku pembakaran, sistem utama pembangkit listrik dan sistem penanganan gas 

buang, badan Boiler sebagai media yang menghasilkan uap untuk menggerakan 

Turbine dan dihubungkan dengan Generator untuk menghasilkan tenaga listrik. 
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Berikut ini merupakan rincian biaya yang dikeluarkan setiap terjadinya kerusakan 

pada boiler adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.15 Daftar Biaya Perawatan  

No Daftar Perawatan 
Satuan 

(Tahun)  
Biaya 

1. Badan boiler 1 Rp.  25.000.000 

2 Bunker  1 Rp.  20.000.000 
3 Tungku Pembakaran 1 Rp.  25.000.000 

4 Turbin  1 Rp.  20.000.000 

Total selama 1 Tahun Rp.  90.000.000 
(Sumber: PTSa Kota Bandung, 2018) 

 Berdasarkan Tabel 4.15, maka didapat bahwa total untuk biaya perawatan   

sebesar Rp. 90.000.000/Tahun. 

 
Berikut ini merupakan perhitungan biaya operasional untuk membangun 

sebuah  PLTSa di Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut: 

Total Biaya Operasional: 

= Biaya pembuatan PLTSa + Biaya Tenaga Kerja + Biaya Bahan Baku + 

Biaya Perawatan  

= Rp. 24.662.000.000 + 3.588.000.000 + 91.250.000 + 90.000.000 

= Rp.  28.431.250.000  

 

4.4.2 Perhitungan Kelayakan PLTSa Bukittinggi 

 Perhitungan kelayakan ini menggunakan metode Benefit Cost Ratio (BCR) 

bertujuan untuk menentukan perencanaan dalam membangun sebuah Pembangkit 

Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). Metode ini dilakukan dengan membandingkan 

total biaya keseluruhan Boiler (PLTSa) dengan benefit atau manfaat yang 

diberikan dari boiler PLTSA. Sedangkan benefit dari daya listrik yang dihasilkan 

dari PLTsa ini dengan kapasitas generator yang digunakan adalah 5 MW atau 

5000 Kwh. Berikut penjelasan perhitungan BCR:  

Untuk perhitungan uji kelayakan menggunakan metode BCR : 

= 
                                               

                                   
 

= 
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= 
                         

                  
 

=  2,52 Kwh 

Berdasarkan hasil uji kelayakan di atas, didapat bahwa nilai untuk uji 

kelayakan sekitar 2,52. Hasil ini dinyatakan layak untuk membangun sebuah 

pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa), karena hasil yang diolah berada di 

atas ratio yaitu 1 dari metode Benefit Cost Ratio. Besarnya jumlah nilai kelayakan 

sekitar 2,52, disebabkan menggunakan generator berkapasitas  daya 5 MW atau 

5000 Kwh. Berikut ini merupakan rekapitulasi nilai kelayakan Benefit Cost Ratio 

baik dari Prototipe (6 Watt), (900 Watt) dan (5 MW) adalah sebagai berikut:  

Tabel 4.16  Rekapitulasi Nilai Kelayakan Biaya  
No Uraian Kapasitas 

(KWh) 
Nilai BCR 

( 
Rp./KWh) 

Ketentuan  
Nilai BCR 

Keterangan 
 

1 Genertor 6 Watt 0,006 0,017 BCR <1 Tidak Layak  
2 Generator 900 Watt 0,9 2,38  BCR > 1 Layak 
3 Generator 5 MW 5.000 2,52  BCR > 1 Layak 

(Sumber:  Pengolahan data, 2018) 

 Berdasarkan  Tabel 4.16 di atas didapat 3 jenis generator yang memiliki 

daya yang berbeda-beda seperti daya 6 Watt, 900 Watt dan 5 Mega Watt. Nilai 

Benefit Cost Ratio (BCR) untuk generator kapasitas daya 6 watt sebesar 0,017 

hasil ini berada di bawah ratio 1 maka dinyatakan tidak layak, generator kapasitas  

900 Watt sebesar 2,38, hasil ini berada di atas ratio 1 maka proyek pembangunan 

sebuah usaha pembangkit listrik dapat dinyatakan layak dan generator kapasitas 5 

MW sebesar 2,52, hasil ini dinyatakan layak untuk membangun sebuah 

Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).  


