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ABSTRAK 

Indonesia merupakan negara yang memiliki perkebunan sawit terluas di dunia, dari jumlah banyaknya 

perkebunan kelapa sawit di Indonesia memiliki Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang mempunyai potensi 

pemanfaatan limbah cair menjadi biogas sebagai bahan bakar Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) 

dengan minimal potensi 1 MW. Dari potensi yang ada ini timbul masalah baru yakni kurang maksimalnya 

pemanfaatan gas metana sebagai bahan bakar gas engine PLTBg, hal ini terjadi pada PLTBg Rantau Sakti 

dengan kapasitas produksi gas metana rata-rata sebesar 15.750 m3/hari hanya digunakan sebagai bahan bakar 

gas engine sebesar 1.910,55 m3/hari sehingga gas metana  surplus sebesar 13.844,5 m3/hari. Sehinga surplus 

gas metana ini akan digunakan sebagai bahan bakar pengganti cangkang pada boiler pembangkit 

cogeneration system untuk menghasilkan steam dan listrik pada pabrik kelapa sawit PT. Arya Rama 

Prakarsa.  Sehingga cangkang yang telah digantikan dapat dijual untuk menambah pendapatan dalam aspek 

ekonomi. Dengan metode cogeneration system, surplus gas metana sebesar 13.844,5 m3/hari atau 692,225 

m3/jam mampu menghasilkan steam sebesar 7.442,74 kg/jam, kalor yang dihasilkan boiler sebesar 5.513,61 

kW, daya turbin sebesar 392,07 kW, daya listrik sebesar 359,92 kW, dan potensi cangkang yang dapat 

digantikan sebesar 1.057,26 kg/jam dengan harga cangkang Rp 500/kg. Dengan melakukan analisis aspek 

ekonomi pembangunan sistem pemanfaatan gas metana dengan cogeneration system maka didapat life cycle 

cost (LCC) sebesar Rp 6.132.320.492,44, LCoE  sebesar Rp 3.734,35/kWh, nilai NPV sebesar Rp 

74.685.044.060,18, PBP sebesar 1,4 tahun dan nilai IRR sebesar 23,35 %. Serta analisis dari perhitungan 

emisi pembakaran gas metana dan penggantian bahan bakar cangkang didapatkan pengurangan emisi sebesar 

68.901,9 tCO2/tahun. 

Kata kunci : Gas metana, cogeneration system, aspek ekonomi, pengurangan emisi 
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ABSTRACT 

Indonesia is a country that has the largest palm oil plantations in the world, from the number of oil palm 

plantations in Indonesia has a Palm Oil Mill (PKS) which has the potential of utilizing liquid waste into 

biogas as fuel for a Biogas Power Plant (PLTBg) with a minimum potential of 1 MW. From this potential 

there arises a new problem that is less than the maximum utilization of methane gas as a gas engine for 

PLTBg, this occurs in Rantau Sakti PLTBg with an average methane gas production capacity of 15,750 m3 / 

day only used as a gas engine fuel for 1,910 55 m3 / day so that the surplus methane gas is 13,844.5 m3 / 

day. So that this surplus of methane gas will be used as a replacement fuel for the shells in the cogeneration 

system boiler plant to produce steam and electricity at the palm oil mill of PT. Arya Rama Prakarsa. So that 

the shell that has been replaced can be sold to increase income in economic aspects. With the cogeneration 

system method, a surplus of methane gas of 13,844.5 m3 / day or 692,225 m3 / hour is able to produce steam 

of 7,442.74 kg / hour, the heat produced by the boiler is 5,513.61 kW, turbine power is 392.07 kW, power 

electricity is 359.92 kW, and the potential for shells that can be replaced is 1,057.26 kg / hour at a shell price 

of Rp 500 / kg. By analyzing the economic aspects of the development of the methane gas utilization system 

with a cogeneration system, a life cycle cost (LCC) of Rp 6,132,320,492.44, LCoE of Rp 3,734.35 / kWh, 

NPV value of Rp 74,685,044,060.18, PBP of Rp. 1.4 years and IRR value of 23.35%. And analysis of the 

calculation of methane gas combustion emissions and shell fuel replacement obtained a reduction in 

emissions of 68,901.9 tCO2 / year. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Kebutuhan energi nasional dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan. 

Peningkatan kebutuhan energi mempunyai keterkaitan erat dengan berkembangnya 

kegiatan ekonomi, pertumbuhan penduduk yang tak terkendali, perubahan harga energi, 

dan kebijakan dari pemerintah. Dengan laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) 

rata-rata sebesar 6,04% per tahun dan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,71% per 

tahun[1]. Berdasarkan data outlook energi indonesia 2018, pengolahan energi indonesia 

selama tahun 2016-2050 mengalami peningkatan dengan kebutuhan energi final rata-rata 

sebesar 5,3% per tahun. Kebutuhan energi final pada tahun 2016 sebesar 795 juta SBM dan 

meningkat menjadi 4,569 juta SBM pada tahun 2050[1]. 

 Berdasarkan data statistik penggunaan energi nasional pada tahun 2016 terdapat 

empat sektor utama pengguna energi terbesar di Indonesia yaitu sektor industri dengan 

persentase sebesar 30,88%, rumah tangga 16,62%, komersial 5,80%, transportasi 43,89%, 

dan penggunaan energi lainnya hanya mencapai 2,81%[2]. Sampai saat ini sebagian besar 

kebutuhan konsumsi energi masih didominasi oleh energi fosil yaitu bahan bakar minyak 

(BBM) dengan persentase sebesar 43,7%, energi listrik 19,9%, LPG  8,5%, gas alam  

15,3%, batu bara 9,6% dan persentase paling sedikit konsumsi biofuel 2,97%. Konsumsi 

energi ini setiap tahunnya akan  terus mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan 

populasi manusia, maka untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah krisis energi 

bahan bakar fosil dari konsumsi yang berlebih dapat memanfaatkan bahan-bahan organik 

atau sisa limbah pertanian dan industri untuk diolah menjadi bahan bakar atau sering 

disebut sebagai energi terbarukan seperti biogas[2]. 

Potensi energi terbarukan dapat diperoleh dari limbah cair pabrik kelapa sawit di 

Indonesia. Potensi tersebut sangat besar, mengingat Indonesia merupakan produsen kelapa 

sawit terbesar di dunia. Limbah cair pabrik kelapa sawit dapat diolah menjadi biogas dan 

pupuk organik. Limbah pabrik kelapa sawit merupakan sumber energi gas rumah kaca 

terbesar kedua dalam industri kelapa sawit setelah emisi alih guna lahan[3]. Limbah cair 

pabrik kelapa sawit atau POME (Palm Oil Mill Efflent) yang tidak diolah sebelum dibuang 

ke sungai akan mengeluarkan gas metana (CH4) yang merupakan gas rumah kaca dengan 
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dampak pemanasan global 21 kali lipat lebih besar jika dibandingkan dengan 

karbondioksida (CO2) jika langsung terlepas ke atmosfer[4]. 

 Sesuai dengan kebijakan energi Indonesia yang tertuang dalam peraturan 

Pemerintah nomor 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN). Kebijakan 

pengolahan energi didasarkan pada prinsip keadilan, berkelanjutan dan berwawasan 

lingkungan guna terciptanya kemandirian energi dan ketahanan energi nasional. Terkait 

dengan hal tersebut, maka kebijakan energi nasional mentargetkan kontribusi Energi Baru 

Terbarukan (ETB) sebesar 23% dari baruan energi nasional pada tahun 2025 

mendatang[5]. Serta sejak dimualinya pasar karbon dengan mekanisme pembangunan 

energi bersih (Clean Development Mechanism) yang merupakan salah satu kebijakan 

dalam protokol Kyoto tahun 1997 yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca 

di negara berkembang. Hal ini juga mendorong industri di negara berkembang untuk 

mengurangi emisi dalam proses industrinya[6]. 

Terkait dengan kebijakan Pemerintah tersebut dan sejak dimulainya pasar karbon 

dengan mekanisme pembangunan energi bersih (Clean Development Mechanism), maka 

pemanfaatan biomassa berbasis kepada tanaman kelapa sawit menjadi opsi yang strategis 

sebagai bahan baku untuk memproduksi bahan bakar alternatif di masa mendatang. 

Produksi kelapa sawit mengolah Tandan Buah Segar (TBS), menghasilkan mimyak kelapa 

sawit (Crude Palm Oil), dan  minyak kernel. Dari pengolahan CPO menghasilkan limbah 

padat seperti Tandan Kosong Sawit (TKS),cangkang, serabut serta limbah cair pabrik 

kelapa sawit. TKS umumnya digunakan untuk pupuk dengan mengembalikannya ke lahan 

perkebunan. Serabut dan sebagian cangkang digunakan sebagai bahan bakar pada boiler 

pabrik kelapa sawit guna menghasilkan steam dan listrik untuk proses produksi pada 

pabrik kelapa sawit. Cangkang yang tidak terpakai sebagai bahan bakar boiler dijual 

dengan 500.000/ton. Dan POME dapat di konversi menjadi biogas yang dapat 

dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik, panas dan subtitusi bahan bakar[7,8]. 

 Ditinjau dari segi geografis dan perekonomian yang ada, menurut Direktorat 

Jendral Perkebunan kelapa sawit, Indonesia merupakan produsen kelapa sawit terbesar di 

dunia dengan luas lahan sawit 12.307.677 ha pada tahun 2017 dengan hasil produksi 

35.359.384 ton/tahun Tandan Buah Segar (TBS). Serta Provinsi Riau merupakan Provinsi 

yang memiliki perkebunan kelapa sawit terluas di Indonesia dengan luas lahan 2.430.508 

ha pada tahun 2017 dengan hasil produksi 8.721.148 ton/tahun Tandan Buah Segar (TBS). 

Serta Kabupaten Rokan Hulu merupakan Kabupaten yang memiliki perkebunan kelapa 
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sawit teluas di Provinsi Riau dengan luas lahan 245.198 ha dengan hasil produksi 645.531 

ton/tahun Tandan Buah Segar (TBS)[9]. 

 Dari banyaknya jumlah perkebunan sawit di Indonesia memiliki Pabrik Kelapa 

Sawit (PKS) yang mempunyai potensi pemanfaatan limbah cair menjadi biogas sebagai 

bahan bakar Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) dengan minimal potensi masing-

masing 1 MW[10]. Namun dari potensi yang ada timbul masalah baru, yakni kurang 

maksimalnya pemanfaatan gas metana sebagai bahan bakar gas engine Pembangkit Listrik 

Tenaga Biogas (PLTBg). Hal ini terjadi pada PLTBg Rantau Sakti yang terletak di Desa 

Rantau Sakti, Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau dengan kapasitas pembangkit 1 MW. 

Berdasarkan wawancara langsung dengan Bapak Budi Irwansyah sebagai kepala produksi 

PLTBg Rantau Sakti dan dengan melihat langsung kondisi yang ada,  pada saat ini PLTBg 

Rantau Sakti hanya menyuplai kebutuhan listrik ke pelanggan rata-rata 300 kW atau hanya 

30% dari kapasitas yang ada, sehingga dengan rata-rata produksi gas metana sebesar 

15.570 m3/hari hanya digunakan sebagai bahan bakar gas engine sebesar 1.910,55 m3/hari, 

sehingga surplus bahan bakar gas metana sebesar 13.859,45 m3/hari. 

 Maka salah satu solusi utama dari permasalahan tentang kurang maksimalnya dari 

pemakaian gas metana pada PLTBg Rantau Sakti yaitu dengan memberikan surplus gas 

metana PLTBg Rantau Sakti ke PT. Arya Rama Prakarsa sebagai subtitusi pemberian 

POME yang diberikan PT. Arya Rama Prakarsa ke PLTBg Rantau Sakti. Surplus gas 

metana yang ada ini akan dimanfaatkan sebagai bahan bakar pengganti cangkang pada 

boiler Pembangkit cogeneration system untuk menghasilkan steam dan listrik pada pabrik 

kelapa sawit PT. Arya Rama Prakarsa. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ali Dasson 

yang bekerja sebagai operator boiler pada PT. Arya Rama Prakarsa, konsumsi bahan bakar 

pada boiler ialah rata-rata 6 ton/jam terdiri dari 70% serabut dan 30% cangkang dengan 

potensi produksi steam pada pabrik ialah sebesar 27000 kg/jam dan daya listrik maksimal 

yang dibangkitkan sebesar 1.310 kW yang dihasilkan dari pembangkit cogeneration system 

yang ada. Penggunaan gas metana sebagai pengganti cangkang pada boiler pembangkit 

cogeneration system pabrik kelapa sawit diharapkan dapat memenuhi kebutuhan steam dan 

listrik pada pabrik PT. Arya Rama Prakarsa. Selain itu juga dapat meningkatkan  nilai 

pendapatan dalam aspek ekonomi dari penjualan cangkang yang telah digantikan oleh gas 

metana sebagai bahan bakar boiler.  

Pemanfaatan biogas sebagai bahan bakar boiler/ketel uap dapat menggunakan 

sistem teknologi LNB (Low NO2 Burner), pemasangan peralatan lingkungan dapat 
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dilengkapi dengan  desulfurisasi, penangkap abu, wet scrubber, dan SCR/SNCR sesuai 

dengan proyek CDM (Clean Development Mechanism). Pemasangan  teknologi LNB (Low 

NO2 Burner) ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan menurunkan emisi NO2 pada 

boiler. Pemasangan LNB  dapat dilakukan sebelum boiler digunakan (pada saat awal 

pembelian boiler baru), atau dapat pula dipasang pada boiler lama sebagai modifikasi pada 

boiler[11]. 

Salah satu penggunaan gas metana sebagai bahan bakar pada boiler ini sebelumnya 

dilakukan pada industri bioetanol dengan total industri etanol 10.000 ton/tahun. Pada 

penelitian ini gas metana didapat dari pengolahan limbah ubi kayu pada industri bioetanol, 

gas metana digunakan sebagai bahan bakar pengganti solar pada boiler guna meningkatkan 

efisiensi penggunaan energi pada industri tersebut. Penggunaan gas metana sebagai bahan 

bakar boiler dengan menggunakan cogeneration system untuk memenuhi kebutuhan listrik 

industry bioetanol sebesar 60 kW dan kebutuhan steam 2585,9872 kg/jam untuk 

pemanasan produk[12]. 

Cogeneration system yang dikenal dengan combined heat and power (CHP) adalah  

produksi bersamaan dari steam dan listrik dengan satu1peralatan konversi1energi. 

Perbedaan yang mendasar antara alat konversi energi konvensional dengan cogeneration 

adalah pada sistem konvensional hasil yang diproduksi hanya berupa energi listrik atau 

steam saja. Sedangkan pada cogeneration system listrik dan steam diproduksi secara 

bersamaan. Selain menghasilkan energi listrik dan steam secara bersamaan cogeneration 

system juga dapat beroperasi dengan bahan bakar energi terbarukan1seperti biogas. Seperti 

pemanfaatan limbah industri menjadi biogas sebagai bahan bakar pada boiler yang 

menghasilkan steam yang digunakan untuk memutar turbin sehingga generator 

menghasilkan listrik dan sebagian steam yang di hasilkan digunakan untuk pemanasan 

produk[13].  

Cogeneration juga menawarkan manfaat lingkungan ganda, karena intensitas 

produksi panas buang yang tereduksi, cogeneration dapat menurunkan emisi gas rumah 

kaca dan polusi1udara. Biogas sebagai  sumber energi alternatif mengandung 50 – 80% 

metana, 20 – 50% karbondioksida, serta beberapa gas dalam1jumlah kecil dan residu 

padat. Biogas merupakan energi bersih yang mampu mengurangi produksi emisi gas 

rumah1kaca. Metana sebagai komponen utama biogas adalah gas tidak berbau dan tidak 

berwarna yang apabila dibakar akan.menghasilkan energi panas1sekitar 10 Btu/ft3atau 2,52 

kcal/0,028 m3[14]. 
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Pada penelitian sebelumnya dilakukan pada rancangan industri bioetanol dengan 

menggunakan metode cogeneration system sebagai sistem utama untuk penyediaan steam 

dan listrik dengan memanfaatkan gas metana sebagai pengganti bahan bakar fosil serta 

meningkatkan efisiensi pada rancangan industri bietanol[12]. Namun pada penelitian 

sebelumnya belum dilakukan analisis dalam aspek ekonomi penggantian bahan bakar fosil 

dengan gas metana menggunakan cogeneration system. Sehingga pada penelitian ini akan 

memanfaatkan sisa gas metana dari PLTBg Rantau Sakti sebagai bahan bakar pengganti 

cangkang pada boiler pembangkit cogeneration system yang sudah ada sebelumnya 

sebagai sistem utama untuk penyediaan steam dan listrik pada pabrik kelapa sawit PT. 

Arya Rama Prakarsa. Dimana produksi steam dan listrik yang dihasilkan dari pembangkit 

cogeneration system sebesar 27.000 kg/jam dan listrik sebesar 1.310 kW. Sehingga pada 

penelitian ini juga akan dilakukan perhitungan dan analisis potensi energi yang berasal dari 

cangkang dan serabut yang terlebih dahulu dimanfaatkan sebagai bahan bakar 

cogeneration system pada pabrik kelapa sawit PT.Arya Rama Prakarsa, sehingga dengan 

hasil perhitungan dan analisis tersebut dapat mengetahui seberapa besar potensi energi 

yang dapat dihasilkan dari sisa gas metana jika dimanfaatkan sebagai bahan bakar 

pengganti cangkang pada boiler pembangkit cogeneration system pabrik kelapa sawit. 

Pada penelitian ini juga akan dilakukan analisis kelayakan dalam aspek ekonomi yaitu, 

analisis ekonomi dalam penambahan komponen pembakaran pada boiler untuk 

memanfaatkan gas metana sebagai bahan bakar pengganti cangkang dan analisis ekonomi 

dalam penjualan cangkang yang telah digantikan gas metana. Serta akan dilakukan analisis 

penurunan emisi dari pembakaran gas metana dan penggantian bahan bakar cangkang 

dengan gas metana pada boiler pembangkit cogeneration system pabrik kelapa sawit PT. 

Arya Rama Prakarsa. 

Dari uraian masalah diatas maka pada penelitian ini akan dilakukan penelitian 

mengenai “Analisis Teknis dan Ekonomi Pemanfaatan Gas Metana Sebagai Bahan 

Bakar Pengganti Pada Cogeneration System”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Potensi cangkang dan serabut yang dapat dihasilkan dari proses 

pengolahan pabrik kelapa sawit PT. Arya Rama Prakarsa? 
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2. Bagaimana potensi steam dan listrik yang dapat dihasilkan dari pemanfaatan 

cangkang dan serabut sebagai bahan bakar boiler pembangkit cogeneration 

system pada pabrik kelapa sawit PT. Arya Rama Prakarsa? 

3. Bagaimana potensi steam dan listrik yang dapat dihasilkan dari pemanfaatan 

gas metana sebagai bahan bakar pengganti cangkang pada boiler pembangkit 

cogeneration system pabrik kelapa sawit PT. Arya Rama Prakarsa? 

4. Bagaimana analisis ekonomi pemanfaatan sisa gas metana PLTBg sebagai 

bahan bakar pengganti cangkang pada boiler pembangkit cogeneration system  

pabrik kelapa sawit? 

5. Bagaimana analisis penurunan emisi dari pemanfaatan gas metana sebagai 

bahan bakar pengganti cangkang pada boiler pembangkit cogeneration system 

pabrik kelapa sawit? 

 

1.3 Tujuan 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

1. Mengetahui Potensi cangkang dan serabut yang dapat dihasilkan dari proses 

pengolahan pabrik kelapa sawit PT. Arya Rama Prakarsa? 

2. Mengetahui potensi steam dan listrik yang dapat dihasilkan dari bahan bakar 

cangkang dan serabut sebagai bahan bakar pembangkit cogeneration system 

pabrik kelapa sawit PT. Arya Rama Prakarsa. 

3. Mengetahui potensi steam dan listrik yang dapat dihasilkan dari pemanfaatan 

gas metana sebagai bahan bakar pengganti cangkang pada boiler pembangkit 

cogeneration system pabrik kelapa sawit PT. Arya Rama Prakarsa. 

4. Mengetahui kelayakan ekonomi dari pemanfaatan gas metana sebagai bahan 

bakar boiler pembangkit cogeneration system pabrik kelapa sawit. 

5. Mengetahui besarnya penurunan  emisi dari pemanfaatan gas metana sebagai 

bahan bakar pengganti cangkang pada boiler  pembangkit cogeneration system 

pabrik kelapa sawit. 

 

1.4 Batasan Masalah 

 Untuk menghindari perluasan pembahasan penelitian pada pokok permasalahan 

maka batasan dari penilitian adalah sebagai berikut: 
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1. Penelitian ini membahas analisis pemanfaatan gas metana pada PLTBg Rantau 

Sakti sebagai bahan bakar pengganti cangkang pada boiler  pembangkit 

cogeneration system yang sudah ada pada pabrik kelapa sawit PT. Arya Rama 

Prakarsa. Tidak membahas sampai tahap perancangan  dan tidak membahas 

tahap awal proses pembuatan gas metana pada PLTBg. 

2. Membahas mengenai pemanfaatan gas metana sebagai bahan bakar boiler 

pembangkit cogeneration system pabrik kelapa sawit pada tahun implementasi  

2020, pembahasan analisis teknis berupa, penambahan komponen pada sistem 

pembakaran pada boiler untuk memanfaatkan gas metana sebagai bahan bakar 

pengganti cangkang pada boiler tidak sampai pada tahap perancangan, 

komponen yang dibututhkan, energi listrik dan steam yang dapat dihasilkan, 

serta penurunan emisi yang dapat dihasilkan dari pembakaran gas metana pada 

boiler pembangkit cogeneration system pabrik kelapa sawit. 

3. Pembahasan pada analisis aspek ekonomi mengenai, life cycle cost (LCC), 

levelized of cost energy (LCoE) pembangkit selama priode 20 tahun dan net 

present value (NPV), waktu pengembalian investasi (Payback Period), internal 

rate of return (IRR) hasil dari perhitungan matematis. 

4. Pemanfaatan gas metana dengan cara menambah komponen pembakaran pada 

boiler pembangkit cogeneration system yang sudah ada pada pabrik kelapa 

sawit tanpa mengubah cogeneration system yang sudah ada sebelumnya. 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan informasi pada PLTBg Rantau Sakti dan PT. Arya Rama Prakarsa 

tentang besarnya potensi steam dan listrik yang dapat dihasilkan dari 

pemanfaatan sisa gas metana sebagai bahan bakar pengganti cangkang pada 

boiler pembangkit cogeneration system pabrik kelapa sawit. 

2. Menghasilkan analisis efisiensi energi dan penurunan kadar emisi pada 

cogeneration system yang ada pada pabrik kelapa sawit PT. Arya Rama 

Prakarsa. 

3. Menjadi referensi tambahan untuk penelitian – penelitian berikutnya. 
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  BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang penelitian terkait yang telah dilakukan sebelumnya dan 

terdapat penjelasan tentang dasar teori yang dipakai dalam mengerjakan Tugas Akhir ini. 

Dasar teori yang berkaitan dengan penelitian ini meliputi: Proses pengolahan pabrik kelapa 

sawit, POME (Palm Oil Mill Effluent), biogas, pembentukan biogas, Pembangkit Listrik 

Tenaga Biogas (PLTBg), jenis-jenis digester, definisi cogeneration system, prinsip dasar 

Cogeneration system, keuntungan teknik-ekonomi Cogeneration system, klasifikasi 

berdasarkan jenis Cogeneration system, kebutuhan bahan bakar boiler, konversi 

pembakaran serabut dan cangkang, konversi nilai pembakaran biogas, dan Levelized Cost 

of Energi (LCoE) 

 

2.1 Penelitian Terkait 

 Penelitian terkait ini akan dilakukan dengan pengumpulan referensi dari buku-

buku, penelitian sebelumnya, tinjauan pustaka terkait dan jurnal-jurnal yang bersumber 

dari internet yang terkait untuk penyelesaian penelitian “Analisis Teknis dan Ekonomi 

Pemanfaatan Gas Metana Sebagai Bahan Bakar Pengganti Pada Cogeneration System” 

Penelitian berjudul “Kajian Analitis Sistem Pembangkit Uap Kogenerasi”. Pada 

penelitian ini dilakukan suatu analisis tentang pembangkit listrik kogenerasi. Penelitian ini 

bertujuan untuk untuk menganalisa peningkatan efisiensi pada suatu sistem1kogenerasi. 

Penelitian ini dimulai dari pengambilan data berupa kondisi uap untuk setiap tingkat 

keadaan dan kemudian menghitung efisiensi energi dari1sistem pembangkit. Hasil dari 

perhitungan efisiensi energi didapat nilai faktor utilitas sistem pembangkit kogenerasi 

adalah1sebesar 44,7 % (data pengamatan) dan 49,9 % (data spesifikasi). Kalor pemanasan 

produk pada sistem pembangkit tersebut adalah sebesar 9.318,85 kW (data pengamatan) 

dan 9.294,66 kW (data spesifikasi). Pada sistem pembangkit tersebut terdapat proses 

ekstraksi untuk pemanasan produk yang meningkatkan efisiensi pemanfaatan energi dan 

keuntungan biaya produksi. [15] 

Penelitian berikutnya berjudul “Optimasi Sistem Kogenerasi pada Ketel Uap di 

Pabrik Gula”. Metode penelitian melalui pengumpulan data, analisis data dan melakukan 

perhitungan potensi surplus energi dari model neraca massa dan neraca energi di pabrik 

gula yang ditinjau. Hasil analisis menunjukkan bahwa PG Ngadiredjo memiliki potensi 
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surplus energi dari kelebihan produk samping berupa ampas sebanyak 15,43 Ton/jam, 

setara dengan 3217,89 kW. Upaya optimasi dengan meningkatkan efisiensi penggunaan 

uap baru (live steam) pada penggerak mula. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa potensi 

surplus energi dari ampas pabrik gula yang digunakan sebagai bahan bakar sistem 

kogenerasi di pabrik gula dapat dioptimalkan dengan melakukan optimasi-optimasi 

terhadap sub-sistem sub-sistem dari pabrik gula baik sub-sistem produsen energi maupun 

pemakai energi. Sehingga dengan optimalnya sub-sistem akan berdampak pada 

optimumnya sistem pabrik gula secara keseluruhan yang dibuktikan dengan meningkatnya 

potensi surplus energi yang dapat diekspor keluar pabrik gula. [16] 

 Penelitian berikutnya mengenai “Optimalisai Pemanfaatan Gas Metana sebagai 

Sumber Energi di Pabrik Kelapa Sawit”. Pada penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan 

nilai keekonomian pada PLTBg dengan memaksimalkan pemanfaatan gas metana.  

Berdasarkan studi kasus pembangunan PLTBg Terantam, Riau maka direkomendasikan 

pemanfaatan gas metana tidak hanya sebagai bahan bakar PLTBg saja tetapi juga sebagai 

pengganti sebagian bahan bakar cangkang di boiler Pabrik Kelapa Sawit (PKS). Makalah 

ini membuktikkan kenaikan tingkat keekonomian dari hasil penjualan cangkang untuk 

PLTBg dengan kapasitas 1.025 kW. Estimasi ketersediaan jumlah gas metana dilakukan 

dengan menggunakan metodologi UNFCCC (United Nations Framework Convention on 

Climate Change). Dengan adanya pendapatan tambahan, IRR naik dari 11,45% menjadi 

16,41% dan NPV naik dari  Rp. -1.086,4 x 106 menjadi  Rp 3.717,85 x 106[10]. 

Penelitian berikutnya dilakukan di PTPN V Provinsi Riau, dalam peneltian ini 

merencanakan kajian teknis untuk penerapan teknologi biogas to boiler untuk 

memanfaatkan pemakaian biogas, khususnya di PKS Sei Pagar. Kajian tersebut untuk 

mensubtitusi pada boiler/ketel uap  melalui skema model pemanfatan biogas POME ke 

boiler pada pabrik kelapa sawit. Selain kajian teknis, kajian keekononomian dan 

lingkungan dilakukan dalam kaitan studi banding ke bebarapa PKS di wilayah Sumatra dan 

Kalimantan. Skema Pemanfaatan Biogas POME ke Boiler pada pabrik kelapa sawit 

menggunakan komponen seperti: Blower, sistem pemipaan, Valve Train, Gas Burner 

(Single Burner), Forced Draft Fan dan Control Panel (PHB). Dari hasil penelitian tersbeut 

jumlah cangkang yang dapat digantikan dengan biogas POME pada pembakaran pada 

boiler/ketel uap sebnyak 6.549,3 ton per tahun. Jika cangkang tersebut dapat dijual dengan 

harga sebesar Rp 400 per kg atau Rp 400.000 per ton maka pendapatan yang diperoleh dari 

hasil penjualan cangkang sekitar Rp 2,62 Milya per tahun. Model pemanfaatan biogas to 
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boiler tersebut dapat dikembangkan dan diterapkan di Pabrik Kelapa Sawit yang ada di 

Indonesia.[17] 

 Penelitian berikutnya berjudul “Analisis Efisiensi Energi Pada Industri Bioetanol 

Menggunakan Metode1Cogeneration system”. Pada penelitian ini bertujuan untuk 

meningkatkan efisensi energi pada rancangan industri bioetanol dengan memanfaatkan sisa 

limbah ubi kayu menjadi biogas yang akan digunakan bahan sebagai pengganti bahan 

bakar solar pada boiler industri tersebut. Penggunaan biogas sebagai bahan baka boiler ini 

menggunakan metode cogeneration system sebagai sistem utama untuk menghasilkan 

steam dan listrik pada rancangan industri bioetanol. Hasil dari perhitungan ini berupa 

potensi limbah industri sebesar 1.371.980 kg/hari dengan menghasilkan volume produksi 

biogas sebesar 50.763,26 m3/hari. Sehingga jumlah uap yang dapat dihasilkan sebesar 

22.723,894 kg steam/jam dengan kalor pemanasan produk 5.905.350 kJ/jam atau 

1.640,375 kW dan kalor pembangkit sebesar 23.734.945,1 kJ/jam atau 6.593,04 kW. Nilai 

efisiensi energi yang didapatkan sebesar 46,7% dan total pengurangan emisi yang dapat 

dilakukan sebesar 178.685,782 tCO2[12]. 

 Penelitian selanjutnya berjudul “Techno-economi evaluation on Enchancing 

Cogeneration Plant Capacity” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menerapkan 

evaluasi tekno-ekonomi untuk memilih alternatif yang layak yang bertujuan untuk 

meningkatkan kapasitas pembangkit listrik cogeneration pada pabrik kelapa sawit dengan 

boiler kapsitas 35 ton/jam dan satu unit turbin tekanan balik kapasitas 1398 kW. Dasar dari 

evaluasi untuk membandingkan tiga alternatif pada peningkatan kapasitas pembangkit 

listrik kogenerasi. Alternatif 1 adalah mempertimbangkan memasang boiler baru 

berkapasitas tinggi ke sistem kogenerasi dan mempertahan turbin yang lama. Alternatif 2 

adalah memasang turbin uap tekanan balik baru dengan efisiensi tinggi dan mempertahan 

boiler lama. Sedangkan alternatif 3, adalah memasang turbin uap ekstrasi berkapasitas 

tinggi dan mempertahankan boiler lama. Analisis nilai sekarang digunakan untuk evaluasi 

nilai ekonomi. Berdasarkan hasil dari analisis teknis dan ekonomi telah mengidentifikasi 

Alternatif 2 sebagai alternatif yang paling layak yaitu dengan memasang turbin tekanan 

balik pada perusahan kogenerasi. Dimana NPV untuk alternatif 2 yaitu yang tertinggi 

sebesar Rp 18.198.635.000  dan untuk IRR (%) dari alternatif 2 sebesar 28.79%  Oleh 

karena itu, ini adalah alternatif yang lebih layak untuk diterapkan[18]. 

 Berdasarkan penelitian sebelumnya  hanya terfokus sebagai rancangan PLTBg 

dengan hasil gas metana yang akan dimanfaatkan sebagai bahan bakar mesin generator dan 
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sebagian gas metana akan dialirkan sebagai bahan bakar boiler, dan pada penelitian 

sebelumnya memanfaatkan gas metana sebagai bahan bakar pengganti solar pada 

rancangan industri bioetanol untuk meningkatkan efisiensi dan penurunan emisi. Namun 

pada penelitian sebelumnya belum dilakukan analisa dalam aspek ekonomi dari 

pemanfaatan gas metana sebagai bahan bakar boiler. Berdasarkan penelitian terdahulu 

maka akan dilakukan penelitian berupa analisis teknis dan ekonomi pemanfaatan gas 

metana menggunakan metode cogeneration system. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui besarnya potensi dari pemanfaatan sisa gas metana dari PLTBg Rantau Sakti 

yang akan dimanfaatkan sebagai bahan bakar pada boiler dengan menggunakan 

cogeneration system pada pabrik kelapa sawit PT. Arya Rama Prakarsa untuk 

menghasilkan steam dan listrik. Penelitian ini juga bertujuan mengetahui besarnya 

penurunan emisi dari pemanfaatan gas metana dengan cogeneration system pada industri 

kelapa sawit dan mengetahui peningkatan dalam aspek ekonomi dari pemanfaatan gas 

metana sebagai bahan bakar pengganti cangkang pada boiler pabrik kelapa sawit dengan 

menggunakan cogeneration system pabrik kelapa sawit. 

 Keterbaruan pada penelitian ini bila dibandingkan dengan penelitian sebelumnya 

ialah pada penelitian ini akan dilakukan penambahan komponen pembakarana untuk 

memanfaatkan gas metana sebagai bahan bakar cangkang pada boiler dengan 

menggunakan  cogeneration system yang sudah ada pabrik kelapa sawit. Dengan 

pemanfaatan gas metana sebagai bahan bakar boiler dengan menggunakan cogeneration 

system, maka cogeneration system dapat menambah penyediaan steam dan listrik pada 

industri pabrik kelapa sawit. serta akan dilakukan perhitungan matematis dalam aspek 

ekonomi untuk penambahan komponen pembakaran pada boiler dan juga analisis ekonomi 

dari penggantian bahan bakar cangkang pada boiler serta akan dilakukan analisis 

penurunan emisi dari pemanfaatan gas metana sebagai bahan bakar boiler pada 

pembangkit cogeneration system pabrik kelapa sawit PT. Arya Rama Prakarsa. 

  

2.2 Deskripsi Proses Pengolahan Kelapa Sawit 

 Proses pengolahan dalam pabrik kelapa sawit berfungsi untuk menekan kehilangan 

didalam  proses pengolahannya, sehingga kualitas hasil pengolahan tidak bergantung dari 

kualitas dari Tandan Buah Segar (TBS) yang masuk ke dalam pabrik kelapa sawit. Secara 

garis besar proses pengolahan kelapa sawit dan neraca material balance pada pengolahan 

kelapa sawit adalah sebagai berikut:[19] 
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1. Perebusan 

Proses perebusan  pada sterilizer ini berfungsi untuk mematikan enzim-enzim yang 

dapat menurunkan kualitas minyak. Disamping itu juga, proses perebusan pada 

sterilizer dimaksudkan agar buah mudah lepas dari tandannya serta untuk 

memudahkan pemisahan cangkang dan inti. 

2. Perontokan Buah Inti dari Tandan 

Pada tahapan ini, buah yang masih melekat pada tandannya akan dipisahkan 

dengan menggunakan prinsip bantingan sehingga buah tersebut terlepas dari 

tandannyas dan selnjutnya buah yang terlepas akan ditampung didalam digester. 

Alat yang digunakan untuk perontokan buah disebut threser dengan drum berputar 

(rotari drum theresher). 

 

Gambar 2.1 Proses Pengolahan Pabrik Kelapa Sawit[19] 

3. Pengolahan Minyak dari Daging Buah 

Buah yang terlepas dari tandan kelapa sawit dibawa oleh fruit conveyor 

dimasukkan kedalam digester atau disebut juga sebagai peralatan pengaduk. 

Setelah dari proses digester kemudian massa buah dimasukkan ke pengepresan agar 

minyak keluar dari biji dan fiber. Dari proses pengepresan tersebut akan diperoleh 

minyak kasar, biji dan ampas. Sebelum minyak kasar tersebut tampung pada crude 

oil tank harus dilakukan penyaringan untuk menghilangkan kadar pasirnya. 

Sedangkan ampas dan biji yang masih megandung minyak di kirim ke pemisahan 

ampas dan biji (Depericaper)[19].  

4. Proses Pemurnian Minyak 
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Minyak yang berasal dari oil tank kemudian dialirkan menuju ke dalam oil purifer 

untuk memisahkan kotoran/solid yang mengandung kadar air. Selanjutnya minyak 

dialirkan ke vacuum drier untuk memisahkan air sampai pada batas standard, 

kemudian melalui sarvo balance, maka minyak sawit disalurkan oleh pompa 

menuju tangki timbun. 

5. Proses Pengolahan Inti Sawit 

Ampas kempa yang terdiri dari biji dan serabut di masukkan ke dalam depericaper 

atau alat pemisah ampas dan biji. Pemisahan fiber dan biji terjadi akibat perbedaan 

gaya dan berat isap blower. Biji yang sudah terpisah dari ampas tertampung pada 

nut silo untuk mengurangi kadar air pada inti. Untuk mendapatkan mutu CPO 

(Crude Palm Oil) yang baik maka mutu Tandan Buah Segar (TBS) yang diolah 

harus dalam kematangan yang opotimal[19]. 

 

Gambar 2.2 Material Balance Proses Pengolahan Minyak Sawit[19] 

 

2.3 Hasil Samping Pengolahan Pabrik Kelapa Sawit 

Selain menghasilkan CPO proses pengolahan sebuah pabrik memiliki hasil samping 

diantaranya adalah sebagai berikut: 
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a. Tandan kosong 

Tandan kosong kelapa sawit (TKKS) adalah salah satu produk samping (by-

product) berupa padatan dari industri pengolahan kelapa1sawit. Manfaat dari 

limbah tandan kosong ini adalah untuk pupuk kompos, pulp kertas, papan 

partikel, serta dapat dijadikan sumber energi.  

b. Cangkang 

Cangkang merupakan hasil olah dari pemerosesan kernel inti buah kelapa sawit 

yang memiliki bentuk seperti tempurung buah kelapa. Adapun manfaat dari 

cangkang kelapa sawit selain bagi industri, usaha, dan rumah1tangga, juga dapat 

digunakan sebagai karbon aktif, arang, papan partikel,  serta dapat digunakan 

sebagai bahan bakar pada ketel uap [19]. 

c. Pelepah 

Pemanfaatan pelepah sendiri bisa digunakan sebagai “fiber board” untuk bahan 

baku mebel, kursi, meja dan lemari. Pelepah juga dapat digunakan sebagai bahan 

bakar energi terbarukan dalam teknologi gasifikasi pembangkit listrik tenaga gas 

dari pembakaran limbah pelepah kelapa sawit . 

d. Fiber (Serat) 

Fiber merupakan limbah sisa perasan buah sawit dalam proses pengolahan pada 

pabrik kelapa sawit berupa serabut seperti benang.  Fiber dan cangkang memiliki 

nilai kalor yang tinggi, maka dapat digunakan sebagai sumber bahan bakar boiler 

untuk menghasilkan sumber energi listrik. Kandungan nilai kalor pada bagian 

fiber, cangkang, tandang kosong, pelepah kelapa sawit bisa dilihat pada tabel 2.1 

berikut: 

Tabel 2.1 Kandungan Nilai Kalor Limbah Kelapa Sawit [19]. 

No Bahan uji Laboratorium Kalor (Kkal/kg) 

1 Tandan Kosong 18.00 Kkal/kg 

2 Cangkang 3.400 Kkal/kg 

3 Pelepah 4.176 Kkal/kg 

4 Serat 2.637-4.554 Kkal/kg 

 

2.3.1 Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit  Atau POME (Palm Oil Mill Effluent)  

POME (palm oil mill effluent) adalah residu yang dihasilkan dari pengolahan Tandan 

Buah Segar (TBS) dari pengolahan kelapa sawit menjadi curd palm oil (CPO). Menurut 

buku Rahayu (2015) tentang Konversi POME Menjadi Biogas bahwa pada pabrik kelapa 
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sawit pada umumnya dapat menghasilkan 0,7–1 𝑚3 POME untuk setiap ton tandan buah 

segar yang diolah pada pabrik kelapa sawit. POME yang baru dihasilkan biasanya bersifat 

panas dengan suhu 60°𝐶 − 80°𝐶, bersifat asam dengan pH 3,3-4,6, bersifat kental, 

berwarna kecoklatan dengan kandungan padatan, minyak dan lemak, chemical oxygen 

demand (COD), dan biological oxygen demand (BOD) yang tinggi[3]. Berikut ini adalah 

penjelasan tentang kualitas limbah cair pabrik kelapa sawit yang bisa dilihat pada tabel 2.2 

berikut: 

Tabel 2.2 Kualitas Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit[20] 

No Parameter 

Lingkungan 

Satuan Limbah Cair 

Kisaran Rata-Rata 

1 BOD mg/l 8.200 – 35.000 21.280 

2 COD mg/l 15.103 – 65.100 34.720 

3 TSS mg/l 1.330 – 50.700 31.170 

4 Nitrogen Total mg/l 12 - 126 41 

5 Minyak dan Lemak mg/l 190 – 14.720 3.075 

6 pH - 3.3 – 4.6 4.0 

Proses pengolahan Tandan Buah Segar (TBS) pada pabrik kelapa sawit sampai 

menghasilkan POME melalui beberapa tahap antara lain sterilisasi, stripping, digestion dan 

klarifikasi. Dibawah ini ialah gambar alur sumber produksi POME pada proses pengolahan 

kelapa sawit sampai menghasilkan POME[22]. 

 

Gambar 2.3 Skema Sumber Proses POME Pada Produksi CPO[21] 
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2.4 Biogas  

Biogas merupakan produk akhir dari degradasi anaerobic bahan-bahan organik 

oleh bakteri-bakteri anaerobic dalam lingkungan tanpa menggunakan oksigen (kedap 

udara). Komponen utama yang terkandung dalam biogas adalah metana dengan persentase 

50 – 70 % dan karbon dioksida 30 – 45 % serta sejumlah kecil nitrogen dan hidrogen 

sulfida tapi metana (𝐶𝐻4) yang terutama dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Jika 

kandungan gas metana dalam biogas lebih dari 50% maka biogas tersebut telah layak 

digunakan sebagai bahan bakar[22]. Komposisi yang terdapat dalam biogas pada 

umumnya dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut: 

Tabel 2.3 Komposisi biogas[3] 

Unsur Rumus Konsentrasi (% volume ) 

Metana 𝐶𝐻4 50 – 70 

Karbon dioksida 𝐶𝑂2 25 – 45 

Uap air 𝐻2𝑂 2 – 7 

Oksigen 𝑂2 < 2 

Nitrogen 𝑁2 < 2 

Hydrogen sulfide 𝐻2𝑆 < 2 

Ammonia 𝑁𝐻3 < 1 

Hydrogen 𝐻2 < 1 

Biogas sekitar 20% lebih ringan dibandingkan udara dan memiliki temperatur nyala 

sampai dengan 750°C. biogas jika dibakar memiliki nyala api berwarna biru serupa dengan 

liquefied petroleum gas (LPG). Gas metana ialah komponen utama biogas, dapat terbakar 

dengan oksigen. Biogas dapat digunakan untuk berbagai tujuan pemanasan, seperti mulai 

dari memasak dan juga dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk mesin pada suatu 

industri. Di dalam gas engine (mesin gas), biogas dapat diubah kandungan energinya 

menjadi listrik dan panas[3] 

Apabila kandungan gas metana dalam biogas lebih dari 50%, biogas telah layak 

digunakan sebagai bahan bakar, biogas memiliki sifat yang mudah meledak dan terbakar. 

Gas metana memiliki nilai kalor 50,1 MJ/kg. Jika densitas metana 0,717 kg/m3, maka 1 m3 

gas metana akan memiliki energi setara dengan 35,9 MJ atau sekitar 10 kWh. Jika 

kandungan gas metana adalah 62% dalam biogas, maka biogas 1 m3 akan memiliki tingkat 

energi sebesar 6,2 kWh, dengan asumsi efisiensi konversi biogas menjadi listrik sebesar 33 

%. Kandungan komposisi yang terdapat dalam biogas dapat mempengaruhi sifat dan 

kualitas biogas sebagai bahan bakar[4] 
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Sebagai salah satu bahan bakar pembangkit tenaga listrik, energi yang dihasilkan 

oleh biogas setara dengan 60 – 100 watt lampu selama 6 jam penerangan.  Berikut ini 

kesetaraan biogas dibandingkan dengan bahan bakar lain dapat dilihat pada Tabel 2.4 

berikut: 

Tabel 2.4 Nilai Kesetaraan Biogas dan Energi yang dihasilkan [23] 

Aplikasi 1m3 Biogas setara dengan  

1 m3 biogas Elpiji 0,46 kg 

Minyak tanah 0,62 liter 

Minyak solar 0,52 liter 

Kayu bakar 3,50 kg 

Biogas sebagai salah satu sumber energi yang dapat diperbaharui dapat menjawab 

kebutuhan akan1energi sekaligus menyediakan kebutuhan hara tanah dari pupuk cair dan 

padat yang merupakan hasil sampingannya serta dapat mengurangi efek gas rumah kaca. 

Pemanfaatan biogas sebagai sumber energi alternatif dapat mengurangi penggunaan kayu 

bakar. Pembakaran biogas menghasilkan api biru yang bersih dan tidak menghasilkan asap. 

 

 

2.5 Tahap Pembentukan Biogas 

2.5.1  Proses Fermentasi Biogas 

Proses produksi biogas memanfaatkan kemampuan alami mikroorganisme untuk 

menguraikan limbah1organic. Proses ini di namakan proses fermentasi atau bioteknologi 

di lakukan dengan cara anaerobic digestion atau kedap udara (tanpa oksigen) dengan 

bantuan berbagai reaksi yang terjadi antara bakteri yang metanogen yang di umpankan ke 

dalam digester sebagai input. Alasan utama memilih proses anaerobic dalam pembuatan 

biogas adalah kemampuannya dalam menghasilkan biogas dengan baik. proses anaerobic 

menghasilkan metana dan sisa limbah cair yang kaya akan nutrisi seperti nitrogen fosfat 

dan sisa limbah cair dari proses anaerobic dapat dijadikan pupuk organik pada perkebunan 

kelapa sawit[3]. 

 

2.5.2 Proses Penguraian Anaerobic 

Proses penguraian anaerobik berlangsung dalam beberapa tahap antara lain [3]: 

a) Hidrolisis 
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Pada tahap hidrolisis, air bereaksi dengan polimer organik rantai panjang seperti 

polisakarida, lemak dan protein untuk membentuk polimer rantai pendek yang terlarut, 

seperti gula, asam lemak rantai panjang, dan1asam amino. Selulosa, amilase, lipase, atau 

protease (enzim yang diproduksi oleh mikroorganisme) yang melakukan proses ini. 

b) Asidogenesis  

Selama proses asidogenesis, oksidasi anaerobic memanfaatkan gula, asam lemak 

rantai panjang, dan asam amino yang terbentuk dari proses hidrolisis sebagai substrat. 

Proses Asidogenesis merupakan suatu langkah tercepat untuk konversi zat organik 

kompleks selama penguraian dalam fase cair. Dalam digester anaerobic yang stabil, alur 

degradasi utama adalah melalui asetat, karbon dioksida, dan hidrogen, bakteri bereaksi 

terhadap peningkatan konsentrasi hidrogen pada cairan dengan memproduksi laktat, etanol, 

propionate, butirat, dan asam lemak volatile (VFA), yang di gunakan oleh mikroorganisme 

metanogen sebagai substrat. 

c) Asetagonesis 

Pada proses asetogenesis, bakteri asetogenik yang memproduksi hidrogen 

mengkonversi asam lemak dan etanol atau alkohol menjadi asetat, karbon dioksida, 

dan1hidrogen. Konversi ini sangat penting bagi keberhasilan produksi biogas, karena 

metanogen tidak bisa menggunakan senyawa asam lemak dan etanol secara langsung. 

d) Metanogenesis 

Selama tahap metanogenesis, metana dibentuk melalui dua rute utama, pada rute 

primer, fermentasi produk utama yang berasal dari tahap pembentukan asam yakni asam 

asetat diubah menjadi metana dan karbon dioksida. Bakteri yang mengubah asam asetat 

adalah bakteri asetoklastik atau asetofilik. Reaksi keseluruhan adalah sebagai berikut: 

 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 → 𝐶𝐻4 + 𝐶𝑂2      (2.1) 

Berdasarkan pertimbangan termodinamika dan data eksperimen, para peneliti telah 

mengidentifikasi reaksi tambahan: 

𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 + 4𝐻2 → 2𝐶𝐻4 + 2𝐻2𝑂     (2.2) 

Rute sekunder menggunakan hidrogen untuk mengurangi 𝐶𝑂2 untuk menghasilkan 𝐶𝐻4 

dengan metanogen hidrogenefilik: 

4𝐻2 + 𝐶𝑂2  → 𝐶𝐻4 + 2𝐻2      (2.3)  

Hanya sejumlah senyawa dalam jumlah terbatas yang dapat digunakan sebagai substrat 

dalam metanogenesis yakni asetat, 𝐻2, 𝐶𝑂2 , metanol, dan format Berdasarkan 
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stoikiometri, para ahli memperkirakan bahwa sekitar 70% dari metana dihasilkan dari 

asetat, sedangkan 30% sisanya dihasilkan dari H2 dan CO2[3]. 

 

2.5.3 Kondisi Ideal Untuk Penguraian Anaerobik 

 Untuk mengkonversi zat organik menjadi biogas secara efektif, mikroorganisme 

membutuhkan nutrisi dan kondisi lingkungan yang sesuai, nutrisi dan sintesis kimia yang 

diperlukan untuk penguraian anaerobik meliputi[3]: 

a) Makronutrisi seperti C, H, O, N, S, P, K, Ca, Mg untuk makanan bagi bakteri 

b) Mikronutrisi seperti Fe, Ni, Zn, Mn, Mo, dan Co untuk menjaga bakteri tetap sehat 

c) Vitamin kadang-kadang diperlukan dalam jumlah kecil untuk memenuhi kebutuhan 

katalitik spesifik dalam biosintesis 

d) Enzim (katalis protein yang dihasilkan oleh sel-sel hidup) untuk mempercepat 

reaksi seluler dari mikroorganisme 

e) Suhu sekitar 35°C untuk mesofilik dan 55°C untuk termofilik 

f) PH sekitar 7 

 

2.6 Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) 

Pembangkit listrik tenaga biogas adalah sebuah pembangkit yang mengambil 

manfaat dari proses penguraian alami untuk membangkitkan energi listrik  Mengubah 

POME menjadi biogas untuk dibakar dapat menghasilkan energi sekaligus mengurangi 

dampak perubahan iklim dari proses produksi minyak kelapa sawit[3] 

Berikut adalah diagram pembangkit listrik tenaga biogas berbahan dasar limbah 

cair kelapa sawit. 
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Gambar 2.4 Diagram Pembangkit Listrik Tenaga Biogas[3] 

2.6.1 Digester  

Sistem digester terdiri dari proses pengolahan awal, bio-digester dan kolam 

sedimentasi. Dalam proses pengolahan awal POME harus di kondisikan terlebih dahulu 

untuk mencapai nilai-nilai tertentu yang bisa di masukkan ke dalam digester. Pada tahap 

ini di lakukan1penyaringan terhadap POME untuk menghilangkan kotoran dan serat. 

Proses pengadukan dan netralisai pH dilakukan bertujuan untuk mencapai pH optimal 6,5-

7,5. Menurukan suhu POME dapat dilakukan menggunakan cooling tower atau heat 

exchanger agar memperoleh suhu yang sesuai sekitar 40-50 0C. suhu digester harus dijaga 

dibawah 40 0C agar kondisi mesofilik optimal. Penurunan suhu ini juga dapat 

memanfaatkan proses  resirkulasi air limbah keluaran digester[3].  

Digester dirancang kedap udara dan air. Digester dapat dibuat dalam berbagai 

bentuk dan ukuaran digester ditentukan berdasarkan laju aliran POME, beban COD, dan  

waktu retensi hidrolik (HRT) yang diperlukan untuk penguraian optimal. Air limbah hasil 

dari pengolahan anaerobik dari digester mengalir ke kolam sedimentasibdi mana POME 

yang telah terurai dipisahkan lebih lanjutdari lumpur dan padatan. Perkebunan kelapa sawit 

dapat menggunakan limbah cair dari seddimentasi sebagai pupuk organik. Sistem 

pembuangan padatan berfungsi untuk memisahkan lumpur dan padatan yang terakumulasi 

baik didalam digester maupun didalam kolam sedimentasi.Biogas yang dihasilkan melalui 

proses anaerobik terkumpul dibawah cover dari digester, biogas yang terkumpul didalam 
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digester kemudian dialirkan dan diproses lebih lanjut ke dalam sistem pengolahan gas atau 

dibakar langsung melalui flare[3] 

 

 

Gambar 2.5 Sistem Digester[3] 

 

2.6.2 Scrubber Hidrogen Sulfidai (H2S) 

Alat ini digunakan untuk menurunkan konsentrasi H2S pada biogas ke tingkat 

yang disyaratkan oleh gas engine, biasanya kadar H2S pada biogas harus dibawah 200 

ppm. Hal ini untuk mencegah korosi, mengoptimalkan operasi, dan memperpanjang 

umur pada gas engine. Ada 3 jenis scrubber yang digunakan dalam desulfurisasi biogas, 

yaitu scrubber kimia, scrubber biologis, scrubber air. Scrubber kimia menggunakan 

bahan kimia seperti NaOH untuk mengubah H2S menjadi SO4. Scrubber biologis 

menggunakan bakteri sulfur-oksidasi untuk mengubah H2S menjadi SO4. Scrubber air 

bekerja berdasarkan penyerapan fisik dari gas-gas terlarut dalam air dan menggunakan 

air bertekanan tinggi. Scrubber biologis biasa digunakan pada aplikasi POME menjadi 

energi listrik karena biaya operasionalnya lebih rendah daripada yang lain [3]. 

 

  Gambar 2.6 Scrubber H2S[3] 
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2.6.3 Dehumidifier Biogas 

Dehumidifier biogas dalam bentuk dryer, chiller, atay cyclon, berfungsi sebagai 

penyaringan air yang bertujuan untuk menyaring kadar air dalam biogas sebelum dialirkan 

masuk ke dalam1gas engine. Penyaringan pada Dehumidifier ini bertujuan untuk 

membantu dalam mengoptimalkan proses pembakaran biogas pada mesin, mencegah 

terjadinya pengembunan serta melindungi mesin dari1pembentukan asam. 

 

Gambar 2.7 Dehumidifier Biogas[3] 

2.6.4 Gas Engine 

Mesin gas (gas engine) yang digunakan sebagai penggerak pada pembangkit listrik 

tenaga gas dikategorikan dalam motor bakar torak dan mesin pembakaran dalam (internal 

combustion engine) secara sederhana biasa disebut “motor bakar”. Prinsip kerja mesin gas 

adalah mengubah energi termal menjadi energi mekanis. Energi termal didapatkan melalui 

proses pembakaran dari bahan bakar (gas suar bakar) dan oksidiser (udara) didalam 

silinder (ruang bakar).  

Perubahan energi termal menjadi energi mekanis terjadi akibat proses pembakaran. 

Tekanan gas hasil pembakaran bahan bakar dan udara akan mendorong torak yang 

dihubungkan dengan poros engkol menggunakan batang torak sehingga torak dapat 

bergerak bolak-balik (reciprocating). Gerak bolak-balik torak akan diubah menjadi gerak 

rotasi oleh poros engkol. Putaran yang dihasilkan mesin merupakan energi mekanis yang 

digunakan untuk menggerakkan generator menghasilkan energi listrik. 

Hasil pembakaran dapat dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut : 

1. Volume udara yang dikompresikan ke dalam ruang bakar, Semakin banyak udara 

yang dikompresikan ke ruang bakar maka semakin tinggi temperatur yang 

dihasilkan.  

2. Jenis bahan bakar yang digunakan. Jenis bahan bakar mempengaruhi karena, bahan 

bakar yang jenisnya berbeda akan terbakar pada temperatur yang berbeda pula.  
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3. Jumlah bahan bakar yang diinjeksikan ke ruang bakar, semakin banyak bahan bakar 

diinjeksikan kedalam ruang bakar maka akan semakin besar gaya yang 

dihasilkan[23]. 

 

Gambar 2.8 Gas engine[3] 

 

2.6.5 Burner dan Boiler 

Biogas yang dihasilkan dari proses penguraian anaerobik dapat juga digunakan 

sebagai bahan bakar pada  boiler pabrik kelapa sawit. Gas burner biasanya dapat dipasang 

pada dinding boiler pada pabrik kelapa sawit sebagai modifikasi. Biogas salah satu bahan 

bakar alternatif bagi boiler untuk menghasilkan energi panas dan listrik yang dapat 

digunakan untuk menggantikan bahan bakar biomassa, seperti cangkang dan serat, yang 

biasanya digunakan untuk bahan  bakar pada boiler pabrik kelapa sawit[3]. 

 

Gambar 2.9 Burner dan Boiler[3] 

2.6.7 Flare 

 Flare digunakan digunakan sebagai alat pembakar untuk membakar produksi gas 

yang berlebih. Dengan alasan keamanan, pembangkit listrik tenaga biogas harus memasang 

flare untuk membakar kelabihan biogas, terurama pada saat biogas tidak bisa dilimpahkan 

ke gas engine. Umumnya hal ini terjadi pada saat puncak panen tandan buah segar yang 

menyebabkan kelebihan produksi biogas. Flare juga digunakan saat gas engine sedang 
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tidak beroprasi dalam masa pemeliharaan. Biogas tidak boleh dibuang secara langsung ke 

atmosfer karena sifatnya yang mudah terbakar pada konsentrasi tinggi. Selain itu pelepasan 

biogas secara langsung juga berarti pelepasan gas rumah kaca seperti layaknya 

dipenggunaan  bak kolam terbuka[3] 

 

Gambar 2.10 Flare[3] 

2.7 Komponen Utama Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) 

 Sistem PLTBiogas secara lengkap terdiri dari digester anaerob, feedstock, biogas 

conditioning (untuk memurnikan kandungan metan dalam biogas), Engine- Generator 

(microturbines),. Berikut ini gambar sistem penyaluran energi listrik dan panas 

PLTBiogas. [24] 

 

Gambar 2.11 Sistem Penyaluran Tenaga Listrik dari PLTBg [24] 

1. Sumber Pasakon Limbah Organik (Feedstock) 

Sumber pasokan limbah organik adalah tempat asal bahan organik seperti 

industri, peternakan, tempat sampah atau tempat proses akhir dari proses 
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pengolahan bahan hasil pertanian. Didalam feedstock terdapat juga tangki 

pemasukan bahan organik (inlet feed substrate/feedstock) merupakan wadah 

penampungan yang terhubung ke digester melalui saluran dengan kemiringan 

tertentu. [23] 

Di dalam feedstock juga bisa terdapat proses pengecilan dimensi limbah 

organik dengan peralatan crusher (pencacah), proses pencampuran (mixing) dan 

pengenceran untuk mempermudah penyaluran ke tangki digester. 

2. Tangki Pencernaan (Digester) 

Digester merupakan tempat reaksi fermentasi anaerob limbah organik 

menjadi biogas terjadi. Berdasarkan bentuk tangki digesternya, secara umum 

dikenal 3 (tiga) tipe utama reaktor biogas yakni tipe balon (balloon type), tipe 

kubah tetap (fixed-dome type) dan tipe kubah penutup mengambang (floatingdrum 

type). 

Berdasarkan proses pengolahan limbah organik dikenal beberapa tipe 

digester seperti Batch Digester, Plug Flow Digester dengan proses daur ulang, 

Digester pengadukan penuh (CFSTR), dan digester Anaerob dengan pengadukan 

berkala (CSTR). [26] 

Proses pengolahan limbah organik dengan digester tipe batch dilakukan 

sekali proses yakni pemasukan limbah organik, digestion dan penghasilan biogas 

dan slury (lumpur) kompos yang kaya nutrisi bagi tanah. Digester tipe plug flow 

dapat melakukan proses digestion (pencernaan limbah organik) beberapakali.  

Sementara digester tipe CFSTR dan CSTR menggunakan pengadukan untuk 

mempercepat waktu cerna (HRT) dalam tangki digester anaerob. 

 

Gambar 2.12 Reaktor Biogas Berdasarkan Proses Pengolahan [23] 
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Dalam beberapa kondisi, pada digester anaerob dilengkapi dengan mesin 

pengaduk lumpur (Slurry Mixture Machine) sehingga konsentrasi material merata 

disetiap bagian digester. Dengan pengadukan potensi material mengendap di dasar 

digester semakin kecil, konsentrasi merata dan memberikan kemungkinan seluruh 

material mengalami proses fermentasi anaerob secara merata[23]. 

 

2.7.1. Jenis – jenis Digester Biogas 

Terdapat beberapa jenis digester yang dapat dilihat berdasarkan konstruksi, jenis 

aliran, dan posisinya terhadap permukaan tana. Jenis digester yang dipilih dapat didasarkan 

pada tujuan pembuatan digester tersebut. Hal yang penting adalah apapun yang dipilih 

jenisnya, tujuan utama adalah mengurangi kotoran dan menghasilkan biogas yang 

mempunyai kandungan CH4 tinggi. Dari segi konstruksi, digester dibedakan menjadi: [24] 

1. Fixed Dome Digester 

 Tipe fixed domed plant terdiri dari digester yang memliki penampungangas 

dibagian atas digester. Ketika gas mulai timbul, gas tersebut menekan lumpur sisa 

fermentasi (slurry) ke bak slurry. Jika pasokan kotoran ternak terus menerus, gas 

yang timbul akan terus menekan slurry hingga meluap keluar dari bak slurry. Gas 

yang timbul digunakan/dikeluarkan lewat pipa gas yang diberi katup/kran. 

Konstruksi tipe digester fixed domed plant[25]. 

 Keunggulana digester tipe fixed domed plant adalah tidak ada bagian yang 

bergerak, awet (berumur panjang), dibuat di dalam tanah sehingga terlindung dari 

berbagai cuaca atau gangguan lain dan tidak membutuhkan ruangan (diatas tanah). 

Sedangkan kekurangan dari digester tipe fixed domed plant adalah rawan terjadi 

keretakan di bagian penampung gas, tekanan gas tidak stabil karena tidak ada 

katup gas. 
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Gambar 2.13 Fixed Dome Digester[25] 

2. Tipe floating drum plant  

Tipe floating drum plant terdiri dari satu digester dan penampung gas yang bisa 

bergerak. Penampung gas ini akan bergerak keatas ketika gas bertambah dan turun 

lagi ketika gas berkurang, seiring dengan penggunaan dan produksi gasnya.Bagian 

yang bergerak juga berfungsi sebagai pengumpul biogas[26]. Dengan model ini, 

kelebihan tekanan gas yang berfluktuasi pada reaktor biodigester jenis kubah tetap 

dapat diatasi sehingga tekanan gas menjadi konstan. Kelemahannya adalah 

membutuhkan teknik khusus untuk membuat tampungan gas bergerak seiring naik 

atau turunnya produksi biogas. Kelemahan lainnya adalah material dari tampungan 

gas yang dapat bergerak harus dipilih yang mempunyai sifat tahan korosi, hal 

tersebut menyebabkan harganya relatif lebih mahal[25]. 
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Gambar 2.14 Floating Drum Plant[25] 

 

2.7.1.1 Komponen Utama Digester Biogas  

 Komponen pada biodigester sangat bervariasi, tergantung pada jenis digester yang 

digunakan. Tetapi, pada umumnya biodigester terdiri dari komponen-komponen utama 

sebagai berikut: 

a. Saluran masuk slurry (kotoran segar). Saluran ini digunakan untuk memasukan 

slurry (campuran kotoran ternak dan air) kedalam raktor utama. Pencampuran ini 

berfungsi untuk memaksimalkan potensi biogas, memudahkan pengaliran, serta 

menghindari terbentuknya endapan pada saluran masuk. 

b. Saluran keluar residu. Saluran ini digunakan untuk mengeluarkan kotoran yang 

telah difermentasi oleh bakteri. Saluran ini bekerja berdasarkan prinsip 

kesetimbangan tekanan hidrostatik. Residu yang keluar pertama kali merupakan 

slurry masukan yang pertama setelah retensi. Slurry yang keluar sangat baik 

untuk pupuk karena mengandung kadar emisi nutrisi yang tinggi. 

c. Katup pengaman tekanan (control valve). Katup pengaman ini digunakan sebagai 

pengatur tekanan gas dalam biodigester. Bila tekanan gas dalam saluran gas lebih 

tinggi dari kolam air, maka gas akan keluar melalu pipa, sehingga tekanan dalam 

biodigester akan turun. 

d. Sistem pangaduk. Pengadukan dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya:  

Pengadukan mekanis, sirkulasi substrat biodigester, dan sirkulasi ulang biogas ke 

atas biodigester menggunakan pompa. Pengadukan ini bertujuan untuk 
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mengurangi pengendapan dan meninggalkan produktivitas digester karena 

kondisi substrat yang seragam. 

e. Saluran gas. Saluran gas ini disarankan terbuat dari bahan polimer untuk 

menghindari korosi. Untuk pembakaran gas pada tungku, pada ujung saluran pipa 

bisa disambung dengan pipa baja anti karat 

f. Tangki penyimpanan gas. Terdapat dua jenis tangki penyimpanan gas, yaitu 

tangki bersatu dengan reaktor (floating dome) dan tangki terpisah dengan reaktor 

(fixed dome)[23]. 

 

2.7.2 Ketel Uap atau Boiler  

Ketel uap atau boiler merupakan salah satu peralatan industri yang menghasilkan 

steam (uap/kukus) yang akan digunakan sebagai pemanas pada proses-proses produksi 

pada suatu industri.    

 

Gambar 2.15 Prinsip Kerja Boiler [11]. 

Pembakaran bahan bakar seperti batu bara, bahan bakar minyak, gas, ataupun kayu 

akan menghasilkan panas yang digunakan untuk memanaskan air sehingga menjadi steam. 

Steam yang dihasilkan oleh ketel uap kemudian dialirkan melalui sistem perpipaan ke 

peralatan proses produksi yang membutuhkan pemanasan. Setelah digunakan pada proses 

produksi, steam akan terkondensasi sehingga menjadi cair, kemudian kondensat tersebut 

akan dikembalikan kepada ketel uap untuk dipanaskan kembali [11]. 

Dari proses pembakaran di ketel uap, akan dihasilkan gas buang, yang mengandung 

gas karbon dioksida (CO2) yang merupakan gas rumah kaca. Selain itu gas buang dapat 

pula mengandung polutan misalnya gas karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO2), 

nitrogen oksida (NO2), partikel, logam berat, dan dioksin yang dapat mencemari 
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lingkungan. Ketel uap ramah lingkungan adalah ketel uap yang efisien dan menghasilkan 

emisi polutan yang rendah. Selain itu, beberapa peralatan lainnya dalam sistem ketel uap 

adalah sistem pengolahan air umpan ketel uap, peralatan pemanfaatan sisa panas (heat 

recovery), dan peralatan pengolahan gas buang untuk mengurangi emisi polutan [11].    

Permasalahan sering terjadi pada ketel uap biasanya : 

a. Pembentukan kerak pada dinding ketel uap. 

b. Korosi yang sebabkan oleh oksigen dan karbon dioksida yang terdapat dalam uap yang 

terkondensi.  

c. Pembentukan deposit merupakan peristiwa pengumpulan zat dalam air umpan ketel 

uap yang disebabkan oleh adanya zat padat tersuspensi misalnya oksida besi, oksida 

tembaga.  

d. Kontaminasi Uap (steam carryover) terjadi ketika air ketel uap mengandung garam 

terlarut dan zat tersuspensi dengan konsentrasi tinggi, ada kecenderungan untuk 

membentuk busa secara berlebihan sehingga dapat menyebabkan steam carryover zat 

padat dan cairan pengotor ke dalam uap. Steam carryover terjadi jika mineral-mineral 

dari ketel ikut keluar bersama dengan uap ke alat-alat seperti superheater, turbin [26]. 

Adapun jenis-jenis dari ketel uap adalah sebagai berikut:  

a. Ketel Pipa Api (fire tube boiler) 

Pada ketel pipa api,proses kerjanya ialah gas panas melewati pipa-pipa dan air 

umpan ketel ada di dalam shell untuk dirubah menjadi steam. Ketel pipa api 

biasanya digunakan untuk kapasitas steam 14.000 kg/jam dengan tekanan 18 

kg/cm2. Ketel uap pipa api dapat menggunakan bahan bakar minyak, biogas atau 

bahan bakar padat dalam operasinya. Untuk alasan ekonomis, sebagian besar ketel 

pipa api dikonstruksikan satu ‘paket’ boiler (dirakit pabrik) untuk semua bahan 

bakar. 

 

Gambar 2.16 Ketel Uap Pipa Api [27] 
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b. Ketel Uap Pipa Air (water tube boiler)  

Pada ketel uap pipa air, cara kerjanya ialah air diumpankan ketel uap melalui pipa-

pipa masuk kedalam drum. Air yang tersirkulasi dipanaskan oleh gas pembakaran 

membentuk steam pada daerah uap dalam drum. Ketel uap pipa air ini digunakan 

untuk kebutuhan steam dan tekanan tinggi pada pembangkit tenaga listrik. Banyak 

ketel uap pipa air yang dikonstruksikan secara paket. Ketel uap pipa air dapat 

menggunakan bahan bakar minyak dan biogas. Untuk ketel uap pipa air bahan 

bakar padat, tidak umum dirancang secara paket. Karakteristik ketel uap pipa air 

sebagai berikut: 

1. Fored, include dan balanced draft berfungsi membantu untuk meningkatkan 

efisiensi pembakaran.  

2. Ketel uap pipa air toleran terhadap kualitas air yang dihasikan dari plant 

pengolahan air. 

 3. Efisiensi panas yang dihasilkan lebih tinggi 

 

Gambar 2.17 Ketel Uap Pipa Air [37]. 

2.7.2.1 Teknologi Pada Ketel Uap atau Boiler 

Pada buku Yazid Bindar (2014) tentang Kriteria Boiler Ramah Lingkungan 

menjelaskan bahwa teknologi pembakaran pada ketel uap berpengaruh besar pada efisiensi 

energi, emisi CO2, dan emisi polutan pada ketel uap. Untuk ketel uap yang menggunakan 

bahan bakar padat, teknologi yang disarankan adalah pulverized coal (PC)/suspension 

firing. Teknologi pembakaran pada ketel uap dengan menggunakan bahan bakar padat 

haruslah ditentukan pada saat perancangan awal ketel uap, karena tidak dapat dilakukan 

modifikasi penggantian teknologi pembakaran dengan menggunakan bahan bakar padat 

pada ketel uap[11]. 
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Selain itu, untuk ketel uap yang menggunakan bahan bakar gas dan bahan bakar 

cair serta penggunaan PC pada bahan bakar padat, penggunaan low NOx burner (LNB) 

sangat disarankan dengan tujuan untuk menurunkan emisi NOx. Pemasangan low NOx 

burner (LNB) dapat dilakukan sebelum ketel uap digunakan atau dapat dipasang setelah 

ketel uap digunakan sebagai modifikasi pada ketel uap[11]. Berikut ini adalah nilai dan 

kategori ketel uap atau boiler dapat dilihat pada tabel 2.5 sebagai berikut: 

Tabel 2.5 Nilai dan Kategori Ketel Uap [11]. 

No. Keterangan Nilai (Kategori) 

Ketel Uap Berbahan Bakar Biogas 

1. 
Ketel uap berbahan bakar biogas, semua kriteria 

terpenuhi 
1023 (sangat ramah) 

2. Ketel uap baru bahan bakar biogas menggunakan air 

umpan segar (bukan daur ulang) 

1003 (sangat ramah) 

3. Ketel uap baru bahan bakar biogas menggunakan air 

umpan segar, dioperasikan pada O2 3% dan 

temperatur gas buang 180 C̊ 

943 (ramah) 

4. Ketel uap biogas menggunakan air umpan segar, 

dioperasikan pada O2 3% dan temperatur gas buang 

180 C̊   , tidak dilengkapi dengan O2  trim 

923 (ramah) 

5. Ketel uap lama bahan bakar biogas, seperti pada 

poin (4) namun berusia > 3 tahun 

918 (cukup ramah) 

 

2.7.3 Burner Biogas 

 Pada prinsipnya burner adalah transduser yang berguna untuk mengubah satu 

bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Dalam kasus ini burner berfungsi untuk 

mengubah energi kimia yang terdapat dalam bahan bakar, menjadi energi panas di dalam 

furnace melalui suatu reaksi kimia dalam nyala api. Kunci utama burner adalah untuk 

membakar bahan bakar seefisien mungkin dan menghasilkan heat flux yang optimum. Pada 

premix burner konvensional, bahan bakar dicampurkan dengan udara primer yang 

mengalir ke dalam burner. Aliran udara primer harus dimaksimalkan tanpa menaikkan 

tinggi nyala api dalam burner. 
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Gambar 2.18 Burner Biogas[28] 

Tabel 2.6 Spesisifikasi Burner Biogas[28] 

Model Konsumsi Biogas 

(m3
/jam) 

Kapasitas 

Maksimum (kW) 

Tekanan Kerja (mili 

bar) 

BB250 250 1.389 50-200 

BB500 500 2.778 50-200 

BB750 750 4.167 50-200 

BB1000 1.000 5.556 50-200 

BB1250 1.250 6.947 50-200 

BB1500 1.500 8.333 50-200 

BB2000 2000 11.111 50-200 

 

2.8 Menghitung Potensi Energi Terbarukan Dari POME (Palm Oil Mill Effluent) 

Menurut buku Rahayu (2015) tentang Konversi POME Menjadi Biogas perhitungan 

matematis potensi energi terbarukan dari POME yang didapat dari biogas yang berasal dari 

proses anaerobik digestion yang berbahan POME dapat dilakukan dengan beberapa 

parameter penting seperti yang tertera pada tabel 2.7 Dibawah ini[3]: 

Tabel 2.7 Menghitung Potensi Energi Terbarukan dari POME[3] 

No Parameter Unit Keterangan 

1 Jam operasi Jam/hari Rata-rata jumlah jam operasi pabrik dalam sehari 

2 Hari operasi Hari/tahun Rata-rata jumlah jam operasi pabrik dalam setahun 

3 TBS Tahunan  Ton 

TBS/tahun 

Jumlah TBS yang diolah dalam setahun 

4 Rasio POME 

terhadap TBS 

m3/ton 

TBS 

Rasio volume POME yang dihasilkan per TBS yang 

diolah POME : TBS = m3 POME / ton TBS 

5 COD Mg/l COD limbah cair yang dianalisis dengan 

spektrofometer 
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Berdasarkan karakteristik limbah cair pabrik kelapa sawit  atau POME dapat dilakukan 

perhitungan potensi daya . Berikut ini tahapan perhitungan potensi daya dari POME[3]: 

𝐵𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑘𝑢 ℎ𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛 (𝑡𝑜𝑛
𝑇𝐵𝑆

ℎ𝑎𝑟𝑖
) =  

𝑇𝐵𝑆 𝑜𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛𝑎𝑛 

ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑠𝑒𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛
   (2.4) 

𝐴𝑙𝑖𝑟𝑎𝑛 𝑙𝑖𝑚𝑏𝑎ℎ 𝑐𝑎𝑖 ℎ𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛 (
𝑚3 

ℎ𝑎𝑟𝑖
) = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑙𝑖𝑚𝑏𝑎ℎ 𝑐𝑎𝑖𝑟/ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑚𝑒  (2.5) 

𝐶𝑂𝐷 𝑙𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 (𝑘𝑔
𝐶𝑂𝐷

ℎ𝑎𝑟𝑖
) = 𝐶𝑂𝐷 𝑥 𝐴𝑙𝑖𝑟𝑎𝑛

𝑙𝑖𝑚𝑏𝑎ℎ

ℎ𝑎𝑟𝑖
𝑥

𝑘𝑔

1000
𝑚𝑔 𝑥 

1000 𝑙

𝑚3
    (2.6) 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝐶𝐻4 = 𝐶𝑂𝐷 𝑙𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑋 𝐶𝑂𝐷𝑒𝑓𝑓 x 
𝐶𝐻4

𝐶𝑂𝐷
     (2.7) 

𝐾𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔𝑘𝑖𝑡 (𝑀𝑊𝑒) =  
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝐶𝐻4 𝑥 𝐶𝐻4,𝑒𝑣 𝑥 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑓𝑓 

24 𝑥 60 𝑥 60
   (2.8) 

Dimana: 

Bahan baku harian  11 = produksi per hari (ton TBS/hari) 

Aliran limbah cair harian  = limbah cair yang dihasilkan (m3/hari) 

COD loading         = kandungan COD (kg COD/hari) 

Produksi CH4        = CH4 yang dihasilkan dari COD (Nm3CH4/hari) 

Kapasitas pembangkit     = (MWe) 

Rasio POME                  = rasio volume POME yang dihasilkan per TBS yang diolah      

POME = TBS (m3 POME) = (ton TBS) [3]. 

Tabel 2.8 Asumsi Dalam Menghitung Potensi Daya[3] 

Parameter Simbol Nilai Satuan Keterangan 

Rasio konversi CH4 

terhadap COD 
CH4/COD 

0,35- 

0,45 

Nm3CH4/kg 

COD 

Volume metana yang 

dihasilkan COD 

Efisiensi COD CODeff 80-95 % 
Persentase COD yang 

dirubah ke metana 

Nilai energi metana 
CH4,ev 

35,7 

MJ/Nm3 

Kandungan energi metana 

Rata-rata efisiensi 

kelistrikan 
Geneff 38-42 % 

Efisiensi gas engine dalam 

konversi nilai energi 

metana energi listrik 

Dalam buku Rahayu (2015) tentang konversi POME menjadi biogas hasil perhitungan 

kapasitas pembangkitan daya berkaitan dengan potensi daya yang akan dihasilkan oleh gas 
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engine. Untuk pabrik yang berencana menjual semua listrik ke jaringan, perhitungan 

rencana pendapatan dapat dilakukan dengan mengalikan kapasitas daya yang dihasilkan 

dengan mengalikan kapasitas daya yang dihasilkan dengan 24 jam (mengubah MWe ke 

MWh per hari) dan mengalikan hasilnya dengan tarif pembelian PLN (Feed In Tariff). 

 

2.9 Konversi Energi Biogas Untuk Ketenagalistrikan 

Konversi energi biogas untuk pembangkit tenaga listrik dapat dilakukan dengan alat 

seperti menggunakan gas turbine, microturbines dan otto cycle engine. Pemilihan 

teknolohgi untuk ketenagalistrikan ini sangat dipengaruhi potensi biogas yang ada seperti 

konsntrasi komposisis biogas, kebutuhan beban dan  ketersediaan dana yang ada[23] 

Dalam Buku Renewable Energy Conversion, Transmision and Storage karya Bent 

Sorensen, menjelaskan bahwa 1 Kg gas metana setara dengan 6,13 x 107 J, sedangkan 1 

kWh setara dengan 3,6 x 107 Joule. Untuk massa jenis gas 1metana ialah sebesar 0,656 

kg/m3 Sehingga untuk 1 m3 gas metana menghasilkan energi listrik sebesar 11,17 kWh. 

[24]. Untuk lebih jelasnya untuk mengetahui konversi gas metana menjadi energi listrik 

dapat dilihat pada tabel 2.9 sebagai berikut: 

Tabel. 2.9 Konversi Energi Gas Metana Menjadi Energi Listrik [24] 

Jenis Energi  Setara Energi  Referensi  

 

1 Kg Gas Metan  

6,13 x 107 J  Renewable Energy 

Conversion, Transmsision 

and Storage, Bent 

Sorensen, Juni 2007  

 

1 kWh 3,6 x 106 J  

1 m3 Gas Metan 

Massa Jenis Gas Metan 

adalah 0,656 Kg/m3 

4,0213 x 107 J 

 

1 m3 Gas Metan 

 

11,17 kWh  

 

 

2.10 Pengertian Cogeneration system 

 Cogeneration adalah produksi bersamaan dari uap (fluida panas) dan listrik dengan 

satu peralatan konversi energi. Cogeneration selain dapat beroperasi dengan bahan bakar 

fosil juga dapat digabungkan/dikawinkan dengan sumber energi terbarukan (gas atau 

padat). Seperti untuk gas terdiri dari biogas yang dihasilkan dari sampah pertanian dan 

limbah organik yang mengandung gas seperti jerami. Sedangkan untuk limbah padat terdiri 

dari limbah hutan dan limbah perkotaan. [29] 
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Gabungan panas dan pembangkit listrik (CHP) dipandang sebagai elemen penting 

mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK). Hal ini karena panas untuk 

pemanasa air untuk menghasilkan uap serta listrik, dihasilkan secara bersamaan yang 

mengarah ke tingkat pemanfaatan bahan bakar yang lebih tinggi (fosil / terbarukan) dari 

pada dengan panas terpisah dan pembangkit listrik. Untuk itulah sekarang ini cogeneration 

sudah dikembangkan menjadi pembangkit ganda yang menggunakan bahan bakar dari 

energi terbarukan. Seperti di Inggris telah memanfaatkan cogeneration untuk mengubah 

gas yang dihgasilkan dari limbah menjadi dua macam energi : [30] 

1. Energi listrik dengan daya 20 kW - 1 MW yang digunakan untuk hotel dan industri. 

2. Energi panas yang digunakan untuk kebutuhan gedung perkantoran 

Dengan demikian cogeneration ini cocok untuk industri yang membutuhkan energi listrik 

dan panas. Seperti industri kimia, farmasi, kilang minyak, kertas, kayu lapis, makanan dan 

industri baja. Industri itu menggunakan cogeneration dengan output listrik di atas 1 MW.  

Cogeneration dapat menggunakan bahan bakar gas alam dan biogas yang didapat 

dari limbah. Unit cogeneration dibuat dengan teknologi canggih di mana pada keyboard 

komputernya tersedia fungsi kontrol dan monitoring. Fungsi kontrol dimaksudkan untuk 

menyalakan mesin dan sinkronisasi generator sesuai dengan output yang dibutuhkan. 

Sedangkan unit monitoring dimaksudkan untuk keamanan unit dan untuk memprediksi 

perawatan yang diperlukan. Cogeneration skala kecil itu cocok di tempatkan pada daerah 

yang memerlukan panas dan listrik. Untuk itu berarti bisa ditempatkan di industri, rumah 

sakit, tempat hiburan dan perumahan.[31] 

2.10.1 Teknologi Cogeneration system 

Pilihan yang tepat dari konfigurasi sistem kogenerasi, dari beberapa konfigurasi 

sistem dasar yang dijelaskan di bawah ini, memungkinkan untuk memproduksi energi 

listrik atau energi termal terlebih dahulu, beberapa teknologi cogeneration system adalah 

sebagai berikut:[31] 

1. Sistem kogenerasi berbasis turbin uap 

2. sistem kogenerasi berbasis turbin gas 

3. Sistem kogenerasi berbasis turbin uap / gas kombinasi 

4. Sistem kogenerasi berbasis mesin reciprocating  

Sistem kogenerasi yang paling banyak digunakan dalam proses kimia pabrik industri 

didasarkan pada turbin uap, turbin gas atau konfigurasi turbin uap / gas gabungan dengan 
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instalasi berdasarkan konfigurasi mesin bolak-balik dalam jumlah sedang. Konfigurasi ini 

diterima secara luas oleh industri karena terbukti dan ketersediaan komersial dari peralatan 

yang diperlukan.[31] 

Semua kombinasi sistem kogenerasi didasarkan pada Hukum Pertama dan Kedua 

Termodinamika. Konsep dasar dari kemungkinan berbagai konfigurasi sistem kogenerasi, 

yang terdiri dari sumber energi primer, generator tenaga listrik yang digerakkan oleh 

penggerak utama dan pengaturan untuk menggunakan energi panas limbah yang ditolak 

dari penggerak utama, dijelaskan secara singkat bersama dengan diagram skematik 

sistem.[31] 

2.10.1.1Sistem Kogenerasi Berbasis Turbin Uap 

Sistem kogenerasi berbasis turbin uap bekerja berdasarkan prinsip siklus Rankine 

dari keseimbangan panas. Dalam siklus Rankine, bahan bakar pertama kali ditembakkan 

dalam boiler yang sesuai untuk menghasilkan uap tekanan tinggi pada parameter yang 

telah ditentukan. Uap yang dihasilkan kemudian diperluas melalui turbin uap untuk 

menghasilkan tenaga mekanis / listrik dan uap tekanan rendah. Sistem kogenerasi dengan 

turbin uap tekanan balik secara skematis ditunjukkan pada Gambar 2.19 berikut: 

 

Gambar 2.19 Sistem Kogenerasi Berbasis Turbin Uap Tekanan Balik[31] 

Dalam pembangkit listrik berbahan bakar fosil konvensional, efisiensi bahan bakar 

maksimum hanya sekitar 35%. Kehilangan panas maksimum terjadi dengan cara 

penolakan panas dalam kondensor uap dimana turbin uap kondensasi lurus digunakan. 

Peningkatan efisiensi dapat dicapai melalui turbin uap ekstraksi-kondensasi bukan jenis 

kondensasi lurus seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.20 dibawah ini. 
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Gambar 2.20 Sistem Kogenerasi Berbasis Turbin Uap Ekstraksi-Kondensasi[31] 

Uap yang diekstraksi dapat disuplai ke konsumen proses atau untuk memanaskan 

air umpan sebelum masuk ke boiler. Seperti yang terlihat dari atas, energi panas yang 

ditolak dari turbin uap paling efisien jika digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi 

panas dari proses kimia tertentu dengan mengadopsi sistem kogenerasi berbasis turbin uap 

non-kondensasi. Efisiensi keseluruhan sekitar 80-85% dapat dicapai dalam jenis 

konfigurasi instalasi ini 

Sistem kogenerasi berbasis turbin uap dapat menggunakan berbagai bahan bakar 

fosil seperti batu bara, lignit, minyak tungku, sisa bahan bakar minyak, gas alam atau 

bahan bakar non-konvensional seperti biogas, ampas tebu, limbah kota, sekam, dan lain-

lain. Namun, konfigurasi ini tidak disarankan untuk instalasi yang lebih kecil karena lebih 

mahal dan berorientasi pemeliharaan. Juga tidak layak untuk mengadopsi sistem ini jika 

industri kimia terletak lebih dekat ke daerah berpenduduk, karena menjadi sumber utama 

pencemaran lingkungan tergantung pada jenis bahan bakar yang digunakan, yaitu batubara, 

lignit atau minyak tungku.[31] 

2.10.1.2Sistem Kogenerasi Berbasis Turbin Gas 

Kogenerasi berbasis turbin gas bekerja berdasarkan prinsip dasar siklus 

termodinamika Bryton. Udara yang diambil dari atmosfer dikompresi dan dicampur dalam 

proporsi yang telah ditentukan sebelumnya dengan bahan bakar dalam ruang bakar, di 

mana pembakaran berlangsung. Gas buang dengan suhu yang sangat tinggi dari ruang 
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bakar diperluas melalui turbin gas, yang menggerakkan generator listrik dan kompresor 

udara. Sebagian daya mekanis digunakan untuk kompresi udara pembakaran, 

keseimbangan diubah menjadi tenaga listrik. Gas buang dari turbin gas, biasanya pada 

suhu tinggi 480-540 °C, bertindak sebagai sumber panas dimana panas diperoleh kembali 

dalam bentuk uap atau udara panas untuk setiap aplikasi industri yang diinginkan.[31] 

 Dengan pemulihan panas dalam gas buang  boiler pemulihan panas limbah 

(WHRB) atau pembangkit uap pemulihan panas (HRSG) untuk menghasilkan uap, 

efisiensi pabrik secara keseluruhan sekitar 85-90% mudah dicapai. Sebagai alternatif, 

panas gas buang juga dapat dialihkan ke air umpan untuk menghasilkan air panas atau 

udara panas. Berikut ini gambar sistem kogenerasi berbasis turbin gas dengan WHRB 

dapar dilihat pada gambar 2.21 dibawah ini: 

 

Gambar 2.21 Sistem Kogenerasi Berbasis Turbin Gas Dengan WHRB[31]  

Dibandingkan dengan sistem kogenerasi berbasis turbin uap, sistem kogenerasi berbasis 

turbin gas sangat ideal untuk industri proses kimia di mana permintaan uap relatif tinggi 

dan cukup konstan dibandingkan dengan turbin uap. 

Sistem kogenerasi berbasis turbin gas memberikan kinerja yang lebih baik dengan 

bahan bakar bersih seperti gas alam, atau non-ash bearing atau bahan bakar hidrokarbon 

cair dengan bantalan abu rendah seperti Naphtha, diesel berkecepatan tinggi, dan lain-lain. 

2.10.1.3Sistem Kogenerasi Berbasis Turbin Uap / Gas Kombinasi 
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Kogenerasi berbasis turbin uap / gas kombinasi bekerja berdasarkan kombinasi dari 

kedua siklus Rankine dan Bryton, dan karenanya disebut sistem kogenerasi berbasis turbin 

uap / gas gabungan. Dalam sistem ini, energi bahan bakar pertama kali digunakan dalam 

mengoperasikan turbin gas seperti yang dijelaskan dalam sistem kogenerasi berbasis turbin 

Gas. Limbah panas gas buang suhu tinggi dari turbin gas diperoleh kembali di WHRB 

untuk menghasilkan uap bertekanan tinggi. Steam tekanan tinggi ini diperluas melalui 

turbin uap tekanan balik, atau turbin uap tekanan ekstraksi cum, atau turbin uap ekstraksi 

cum-kondensasi untuk menghasilkan tenaga listrik tambahan. Uap tekanan rendah yang 

tersedia baik dari knalpot turbin uap tekanan-balik atau dari ekstraksi dipasok ke konsumen 

proses. Kombinasi dua siklus tersebut memberikan keunggulan termodinamika yang pasti 

dengan faktor pemanfaatan bahan bakar yang sangat tinggi dalam berbagai kondisi 

operasi.[31] 

Kogenerasi berbasis sistem kombinasi ini mencapai efisiensi pabrik keseluruhan 

sekitar 90% dengan pemanfaatan bahan bakar optimal. Selain itu, pembangkit siklus 

kombinasi paling ekonomis dalam banyak kasus karena tingkat panas yang sangat rendah, 

biaya modal spesifik yang rendah dari pembangkit turbin gas dan ketersediaan daya dari 

operasi siklus terbuka pabrik turbin gas, karena memerlukan waktu yang lebih sedikit 

untuk ereksi . Kelemahan utama dari sistem ini adalah kurang fleksibelnya bahan bakar 

seperti dalam kasus sistem kogenerasi berbasis turbin gas.[31] 

2.10.1.4Sistem Kogenerasi Berbasis Mesin Reciprocating 

Dalam sistem ini, mesin bolak-balik ditembakkan dengan bahan bakar untuk 

menggerakkan generator untuk menghasilkan tenaga listrik. Proses uap kemudian 

dihasilkan oleh pemulihan panas limbah yang tersedia di knalpot engine di WHRB. Jaket 

engine penukar panas air pendingin dan pendingin oli adalah sumber pemulihan panas 

limbah lainnya untuk menghasilkan air panas atau udara panas. Mesin bolak-balik tersedia 

dengan versi kecepatan rendah, sedang atau tinggi dengan efisiensi berkisar antara 35 - 

42%. 
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Gambar 2.22  Sistem Kogenerasi Berbasis Mesin Reciprocating Dengan WHRB 

yang Tdak Digunakan[31] 

Secara umum, mesin bolak-balik berkecepatan rendah tersedia dengan efisiensi 

tinggi. Mesin yang memiliki kecepatan sedang dan tinggi banyak digunakan untuk aplikasi 

kogenerasi karena suhu dan kuantitas gas buang yang lebih tinggi. Ketika mesin diesel 

dioperasikan sendiri untuk pembangkit listrik, sebagian besar energi bahan bakar ditolak 

melalui gas buang. Dalam siklus kogenerasi, hampir semua energi panas dalam air 

pendingin jaket engine dan pendingin pelumas-oli, dan sebagian besar panas dalam gas 

buangan dipulihkan untuk menghasilkan uap atau air panas. Dengan ini, efisiensi sistem 

keseluruhan sekitar 65-75% tercapai.  

2.10.2 Keunggulan Tekno-Ekonomi Cogeneration System 

Berikut ini keunggulan tekno-ekonomi yang diperoleh dari aplikasi teknologi 

kogenerasi untuk memenuhi kebutuhan energi pada industri adalah sebagai berikut:[31] 

1. Kesesuaian teknologi kogenerasi dengan konsep konservasi energi yang vital 

dan banyak dibahas karena penggunaan energi bahan bakar yang sangat efisien 

melalui studi optimisasi sistem sebelum pelaksanaan proyek. 

2. Dengan biaya modal yang relatif lebih rendah dan biaya pengoperasian yang 

rendah, karena efisiensi pabrik yang tinggi secara keseluruhan, biaya tenaga dan 

uap menjadi cukup menarik secara ekonomi untuk industri. Biaya berulang juga 

lebih rendah. 
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3. Pabrik kogenerasi industri melengkapi upaya dewan listrik negara untuk 

menjembatani kesenjangan yang semakin melebar antara pasokan dan 

permintaan daya oleh pembangkit listrik yang sangat efisien di dalam negeri 

4. Karena listrik dari sistem kogenerasi pada umumnya tidak perlu ditransfer 

dalam jarak yang jauh, kehilangan transmisi dan distribusi dapat diabaikan 

5. Keandalan sistem kogenerasi sangat tinggi, yang juga mengurangi 

ketergantungan industri pada jaringan listrik negara untuk memenuhi 

persyaratan daya minimum, sehingga hal ini akan menyelamatkan pabrik dari 

gangguan sistem tenaga listrik  yang tidak terduga 

6. Dampak terhadap pencemaran lingkungan dari sistem kogenerasi rendah 

dibandingkan dengan pembangkit listrik ukuran besar karena konsumsi bahan 

bakar yang lebih sedikit dan operasi yang efisien. 

7. Jika sistem kogenerasi diterapkan di pabrik gula atau pabrik beras, sumber 

energi yang sepenuhnya terbarukan atau bahan bakar limbah seperti ampas tebu 

atau sekam padi dapat digunakan untuk memanaskan ketel untuk menghasilkan 

uap. Steam ini dapat digunakan untuk menggerakkan turbin uap, hal ini akan 

mengurangi pemakaian bahan bakar fosil. 

 

2.10.3 Prinsip Dasar Cogeneration system 

Cogeneration system menjelaskan teknologi yang digunakan untuk menghasilkan 

listrik dan panas yang dapat digunakan dalam satu proses berdasarkan input energi primer. 

Teknologi ini juga dikenal sebagai sistem kogenerasi. Penggunaan panas limbah dari 

pembangkit listrik secara substansial meningkatkan efisiensi keseluruhan proses 

dibandingkan dengan pembangkit listrik saja, meskipun penggunaan limbah panas 

mengurangi efisiensi listrik. Tanaman CHP umumnya mengubah 75 - 80% dari energi 

primer menjadi energi yang bermanfaat, sedangkan yang terbanyak pabrik CHP modern 

mencapai efisiensi 90% atau lebih. Berikut adalah gambar perbandingan sistem 

pembangkit konvesional dengan pembangkit kogenerasi[32] 
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Gambar 2.23 Perbandingan Skema Pembangkit Konvesional Dengan Kogenerasi[32] 

2.10.4 Cogeneration system Pabrik Kelapa Sawit 
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Gambar 2.34 Skema Coegeneration System Pabrik Kelapa Sawit[43] 

Pada Cogeneration system pada umumnya menggunakan bahan bakar yang berasal 

dari cangkang dan serabut sebagai bahan bakar pada boiler. Air bersih dipompakan menuju 

tabung pada boiler. Panas dari ruang bakar memanaskan air dalam tabung sehingga 

menghasilkan uap/steam, setelah uap/steam dialirkan menuju turbin untuk menghasilkan 

listrik, dan turbin memperluas uap/steam untuk berbagai proses produksi pada pabrik 

kelapa sawit. 
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2.10.4 Siklus Rankine Pada Cogeneration System 

 

Gambar 2.25 Siklus Rankine[39] 

 Siklus merupakan rangkaian sebuah proses dimana dimulai dari suatu tingkat 

kondisi yang akan kembali ke tingkat kondisi semula dan selalu berulang. Pada 

pembangkit tenaga uap, fluida yang mengalami proses –proses tersebut adalah air. Air 

berfungsi sebagai fluida kerja. Air dalam siklus kerjanya mengalami proses – proses 

pemanasan, penguapan, ekspansi, pendinginan dan kompresi. Siklus standar pembangkit 

tenaga uap adalah siklus rankine. Siklus rankine sederhana terdiri dari empat komponen 

utama yaitu pompa, boiler, turbin, dan kondensor[30]. 

 Siklus rankine dengan cogeneration adalah siklus yang memanfaatkan proses 

ekpansi dari turbin untuk dimanfaatkan untuk proses lainnya. Dimana pada siklus pada 

umumnya ekspansi turbin hanya akan dibuang ke lingkungan dengan bantuan kondensor. 

Siklus cogeneration ini termasuk dalam siklus terbuka dan tidak ada dalam proses 

pembangkitan, hanya ada dalam pabrik – pabrik industri, seperti penyulangan minyak, 

pabrik kertas, pabrik tekstil dan lain sebagainya[33].  

 

2.11 Potensi Serabut dan Cangkang Pada Pabrik Kelapa Sawit 

Serabut dan cangkang merupakan limbah padat hasil dari pengolahan tandan buah 

segar menjadi Crude Palm Oil (CPO) yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar pada 

boiler pabrik kelapa sawit karena memmpunya nilai kalor yang cukup tinggi. Nilai kalor 

dari serabut dan cangkang dapat ditunjukkan pada gambar 2.10 sebagai berikut: 

Tabel 2.10  Nilai Kalor Cangkang Dan Serabut[10] 

No Parameter nilai Satuan 

1 Serabut 11.326 Kj/kg 

2 Cangkang 23.374 Kj/kg 
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Boiler pada pabrik kelapa sawit umumnya menggunakan sebagian besar serabut 

dan sebagian cangkang sebagai bahan bakar. Jumlah ketersediaan bahan bakar serabut dan 

cangkang secara teoritis dapat dihitung masing-masing  terhadap pengolahan Tandan Buah 

Segar (TBS) ialah untuk serabut sebesar 13% dan untuk cangkang sebesar 7% untuk setiap 

pengolahan Tandan Buah Segar (TBS). Berikut adalah persamaan untuk mengetahui 

jumlah produksi cangkang dan serabut dalam ton:[10]. 

 

ms   =  13% x Jumlah olah TBS/Jam     (2.9) 

mc   =  7 % x Jumlah olah TBS/Jam     (2.10) 

Dimana: 

ms    = Produksi serabut (ton/Jam) 

mc    = Produksi cangkang (ton/jam) 

2.11.1 Persentase Penggunaan Serabut dan Cangkang Sebagai Bahan Bakar Pada 

Boiler 

 Jumlah persentase penggunaan bakar pada boiler pada umumnya menggunakan 70 

% serabut dan 30 % cangkang dari total konsumsi bahan  bakar boiler pabrik kelapa sawit 

Pada penelitian sebelumnya boiler pada pabrik kelepa sawit yang memiliki kapasitas 

pengolahan rata-rata 45 ton/jam tandan buah segar menggunakan bahan bakar sebesar 

5.820 kg/jam campuran serabut dan cangkang serta penggunaan bahan bakar pada boiler 

untuk pabrik kelapa sawit dengan pengolahan rata-rata 60 ton/jam menggunakan bahan 

bakar sebesar 7020 kg/jam [37]. Sehingga untuk mencari total  kebutuhan bahan  bakar 

serabut dan cangkang yang akan digunakan untuk memenuhi proses pembakaran pada 

boiler dapat digunakan persamaan sebagai berikut[10]: 

 

𝐵𝐵𝑠 = 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑘𝑎𝑟 𝑥 70%      (2.11) 

𝐵𝐵𝑐 = 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑘𝑎𝑟 𝑥 30%      (2.12) 

Dimana: 

BBS = Bahan Bakar Serabut (ton/jam) 

BBC = Bahan Bakar Cangkang (ton/jam) 

 Setelah mendapatkan total kebutuhan serabut dan cangkang untuk bahan bakar, 

maka dapat menghitung total energi yang dihasilkan dari pembakaran serabut dan 

cangkang dengan menggunakan persamaan sebagai berikut[35]: 
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       EBBS =  BBS (ton/jam) x Nilai kalor pembakaran serabut (kj/kg)  (2.13) 

      EBBC =  BBC (ton/jam) X Nilai kalor pembakaran cangkang  (kj/kg)   (2.14) 

Dimana: 

EBBS = Energi Bahan Bakar Serabut (kj/Jam) 

EBBC = Energi Bahan Bakar Cangkang (kj/jam) 

 Setelah mendapatkan jumlah energi yang dihasilkan dari pembakaran serabut dan 

cangkang maka selanjutnya ialah penjumlahan nilai pembakaran serabut dan cangkang 

dengan persamaan sebagai berikut:[34] 

 

      EBBsc =  EBBs +  EBBc        (2.15) 

Dimana: 

EBBs = Energi Bahan Bakar Serabut (Kj/Jam) 

EBBc = Energi Bahan Bakar Cangkang (Kj/Jam) 

EBBsc = Energi Bahan Bakar Serabut dan Cangkang (kj/jam) 

Untuk menentukan jumlah steam/uap yang dapat dihasilkan dari pembakaran serabut dan 

cangkang dapat menggunakan persamaan sebagai berikut[36]: 

 

ṁ =  
ὴ𝑏 x E𝐵𝐵𝑆𝐶

(ℎ1−ℎ0)
                 (2.16) 

Dimana : 

ὴ
𝑏
 = Efisiensi boiler (%) 

ṁ = Laju aliran Uap yang dihasilkan boiler (Ton/jam) 

h0 = Enthalpy air inlet boiler (kJ/kg) 

h1 = Enthalpy outlet boiler (superheated) (kJ/kg) 

EBBsc = Energi bahan bakar serabut dan cangkang (kJ/jam) 

 Setelah mengetahui laju aliran uap yang dihasilkan boiler, maka selanjutnya 

menentukan kalor yang dihasilkan boiler dengan persamaan 2.17 beriku [15]: 

𝑄𝑖𝑛 = ṁ (ℎ1 − ℎ0)          (2.17) 

 Menentukan efisiensi boiler dapat menggunakan persamaan 2.18 berikut[37]: 

 

ὴ𝑏 =  
ṁ (h1−h0) 

EBBsc
         (2.18) 
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 Setelah mendapatkan nilai efisensi boiler maka selanjutnya dapat menentukan 

efisiensi isentropic turbin dan daya turbin dengan persamaan 2.19, 2.20 berikut[34]: 

Dengan asusmi bahwa semua aliran massa dan energy yang steady, sehingga 

berlaku hokum konservasi energy, dengan mendasarkan hokum pertama termodinamika : 

𝑑𝑄 = 𝑑𝑈 − 𝑑𝑊 

Dimana : 

𝑑𝑄 = Kalor yang diterima system 

dU = 𝑈2 − 𝑈1 = 𝑃𝑒𝑟𝑢𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 

dW = Usaha yang dilakukan sistem 

 Dengan menerapkan konsep diatas bahwa internal energy (U) sebanding dengan 

enthalpt (h) dan turbin melakukan kerja ekspansi isentropis. Dalam system turbin terdapat 

efisiensi insntropis dimanaselisish enthalpy dibandingkan dengan selisish enthalpy ideal 

insentropis, persaamaan efisiensi isentropis adalah: 

ὴ
𝑠

=  
ℎ2−ℎ3

ℎ2−ℎ3𝑠
           (2.19) 

Sehingga (ℎ2 − ℎ3 = ὴ
𝑠
( ℎ2 − ℎ3𝑠) 

Dimana: 

ὴ
𝑠
 = Efisensi turbin 

ℎ2 = Enthalpy inlet turbin 

ℎ3 = Enthalpy outlet turbin 

ℎ3𝑠 = Enthalpy outlet turbin dalam kondisi isentropic 

 Dari persamaan 2.19 dan 2.20, maka untuk dapat menentukan kerja total turbin 

dengan persamaan 2.21 berikut[34]: 

𝑤𝑡 = ṁ (ℎ2 −  ℎ3𝑠)𝑥 ὴ
𝑠
        (2.20)  

Dimana: 

𝑤𝑡 = Kerja total turbin 

 Setelah mengetahui efisiensi turbin maka selnjutnya dapat menentukan efisiensi 

generator dengan persamaan 2.22 sebagai berikut[34]: 

ὴ
𝑔𝑒𝑛

=  
𝑃

𝑊𝑡
 𝑥 100%         (2.21) 
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Dimana : 

 ὴ
𝑔𝑒𝑛

 = Efisiensi generator 

P = Daya listrik terbangkit (kW) 

Menghitung factor utilitas cogeneration system pada pabrik kelapa sawit Sebelum 

menghitung factor utilitas terlebih dahulu menghitung laju aliran uap untuk proses 

pengolahan TBS pada pabrik kelapa sawit dapat menggunakan persamaan sebagai 2.22 

berikut[44]: 

𝑄𝑝1 = ṁ1 (ℎ5 − (ℎ9 + ℎ10 +  ℎ11)       (2.22) 

     

Dimana 

𝑄𝑝1 = Kalor pemanasan untuk proses pengolahan (kW) 

h5 = Enthalpy menuju proses 3 bar 140°C 

h9 = Oulet dari disgetion tekanan atm suhu 100°C 

h10 = Oulet dari kernel drayer tekanan atm suhu 100°C 

h11 = Oulet dari oil storage tekanan atm suhu 100°C 

 Menghitung nilai kalor pemanasan menuju kondensor dengan persamaan 2.23 

berikut[45]: 

𝑄𝑝2  =  ṁ2 (ℎ6 −  ℎ7)           (2.23) 

          

Menghitung kalor pemanasan total dengan persamaan 2.24 berikut[15]: 

𝑄𝑝 =  𝑄𝑝1 +  𝑄𝑝2         (2.24) 

 Setelah mengetahui nilai kalor total untuk proses maka selanjutnya dapat 

menetukan faktor utilitas atau efisiensi cogeneration system pabrik kelapa sawit dengan 

persamaan 2.25 berikut[37]: 

ὴco =
p+ Qp

Qin
           (2.25) 

Dimana: 

ὴco = Efisiensi Cogeneration  
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2.12 Energi Bahan Bakar Gas Metana  

Energi yang terkandung dalam biogas tergantung dari konsentrasi gas metana 

(CH4) yang tergantung dalam biogas itu sendiri. Semakin tinggi kandungan gas metana 

yang terdapat dalam biogas maka semakin besar kandungan energi (nilai kalor) pada 

biogas dan sebaliknya semakin kecil kandungan metana semakin kecil nilai kalor. 

Kandungan energi (nilai kalor) dalam gas metana 1 m3 metana setara dengan 35,7 

MJ/m3[3]. Untuk mecari sisa gas metana yang akan dimanfaatkan dapat menggunakan 

persamaan 2.26 berikut[12]: 

 

VSGM = PGM − KGE                      (2.26) 

Dimana: 

VSGM = Volume sisa gas metana (m3) 

PGM = Produksi gas metana (m3) 

KGE = Konsumsi gas engine (m3) 

Setelah mengetahui jumlah volume gas metana maka selanjutnya menetukan 

jumlah gas metana yang akan dimanfaatkan sebagai bahan bakar boiler pada cogeneration 

system dengan persamaan (2.27) berikut: 

VGM = 
𝑉𝑆𝐺𝑀

𝐿𝑎𝑚𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑎𝑏𝑟𝑖𝑘 𝑝𝑒𝑟 ℎ𝑎𝑟𝑖
         (2.27) 

Dimana: 

VGM  = Volume Gas Metana (m3/jam) 

Setelah mengetahui volume gas metana yang dapat dimanfaatkan pada boiler 

selama beroperasi maka selanjutnya dapat menentukan jumlah energy bahan bakar gas 

metana dengan persamaan dibawah ini. 

EBB𝐺𝑀 =  VGM x nilai kalor pembakaran metana            (2.28)          

Dimana : 

EBB𝐺𝑀 = Energi Bahan Bakar Gas Metana (kj/jam) 

Nilai energi  pembakaran gas metana setara dengan 1 m3 biogas sama dengan 35,7 MJ/m3 

atau 35.700 kj/m3. Setelah mengetahui jumlah energi bahan bakar yang dihasilkan oleh 

pembakaran gas metana maka dapat menentukan jumlah laju aliran uap yang dapat 

dihasilkan dari pembakaran gas metana dengan persamaan  sebagai berikut[34] 

 

ṁ =
ὴ 𝑥 𝐸𝐵𝐵𝐺𝑀

(ℎ1−ℎ0)
        (2.29) 
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Setelah mendapatkan laju aliran uap yang dihasilkan boiler dalam pembakaran 

biogas maka dapat menuntukan besarnya kalor yang dihasilkan oleh steam yang dihasilkan 

dengan menggunakan persamaan[15]: 

𝑄𝑖𝑛 = ṁ (ℎ1 − ℎ0)         (2.30) 

Dimana: 

Qin = Kalor yang dihasilkan boiler (kW) 

Setelah mendapatkan total jumlah steam yang dihasilkan boiler maka selanjutnya 

dapat menetukan daya turbin dan daya listrik yang dapat dihasilkan dari pemanfaatan gas 

metana menggunakan cogeneration system pabrik kelapa sawit dengan menggunakana 

persamaan 2.20 dan 2.22 diatas. 

 Selanjutnya setelah mengetahui jumlah steam dan listrik yang dapat dihasilkan dari 

pembakaran gas metana maka selanjutnya dapat mengetahui potensi jumlah cangkang yang 

dapat digantikan oleh pembakaran gas metana menggunakan persamaan sebagai 

berikut[10]: 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑔𝑎𝑛𝑡𝑖𝑎𝑛 𝑐𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑜𝑙𝑒ℎ 𝑔𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛𝑎 =  
EBB𝐺𝑀

𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑘𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑛𝑔
       (2.31) 

Di mana: 

EBB𝐺𝑀  = Energi bahan bakar Gas Metana (kj/jam) 

 

2.13 Analisa Ekonomi Cogeneration System 

2.13.1 Aspek Biaya  

Pada bagian ini di gambarkan metodologi untuk mengestimasi biaya-biaya yang 

timbul untuk pemanfaatan energi gas metana yang bersumber dari PLTBg Rantau Sakti 

yang akan digunakan sebagai bahan bakar boiler pada pabrik kelapa sawit PT. Arya Rama 

Prakarsa dengan menggunakan metode cogeneration system 

Biaya Komponen Produksi 

Biaya komponen produksi terdiri dari biaya investasi awal yang terdiri dari biaya 

seluruh komponen dan biaya pemasangan sistem hingga biaya pergantian alat selama 

sistem beroperasi. Seluruh total investasi dijumlahkan untuk mendapatkan biaya komponen 

produksi. 

a. Biaya Investasi 

Biaya investasi merupakan biaya yang dikeluarkan pada awal umur proyek secara 

keseluruhan. Barang-barang investasi akan habis dipakai jika umur ekonomis dari 
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barang tersebut telah habis waktunya. Kegiatan investasi juga dapat dilakukan lagi 

jika umur ekonomis dari barang tertentu telah habis sedangkan pelaksanaan proyek 

belum berakhir, kegiatan ini disebut sebagai re-investasi peralatan. Biaya investasi 

terdiri dari biaya investasi mesin dan sistem operasi, biaya investasi konstruksi 

pabrik dan transmisi listrik, biaya pra-investasi dan operasional yang terdiri dari 

biaya tetap dan biaya variabel. 

b. Biaya Operasional O & M Tetap. 

c. Biaya operasional O & M tetap adalah biaya yang timbul untuk gaji  

karyawan/pegawai, biaya adminiustrasi, biaya manajemen dan lain-lain Biaya 

operasional ini biasanya dikeluarkan secara rutin atau priodik dalam waktu tertentu 

dalam jumlah yang relatif sama. 

d. Biaya  O & M Vriabel  

Biaya O & M variabel adalah biaya perawatan diperuntukkan dalam rangka 

menjaga/menjamin performance kerja fasilitas atau peralatan agar selalu prima dan 

siap untuk dioperasikan. Sifat pengeluaran ini umumnya dibedakan menjadi dua, 

yaitu: biaya perawatan rutin/periodik (preventive maintenance), dan biaya perawatan 

insidentil (kuratif) 

e. Biaya Siklus Hidup (Life Cycle Cost)   

Biaya siklus hidup suatu sistem merujuk pada penjumlahan semua biaya-biaya, baik 

yang berulang maupun tidak berulang sehubungan dengan produk, struktur, sistem 

atau jasa selama jangka waktu hidupnya.. Biaya siklus hidup ditentukan nilai 

sekarang atau Present Value (PV) dan total biaya penambahan komponen 

pemanfaatan gas metana sebagai bahan bakar boiler dengan menggunakan 

cogeneration system yang terdiri dari biya investasi awal, biaya operasi, dan 

pemeliharaan. Biaya siklus hidup dapat dihitung dengan persamaan sebagai 

berikut[35]: 

𝐿𝐶𝐶 = 𝐶 + 𝑀𝑝𝑤 + 𝑅𝑝𝑤       (2.32) 

Dimana : 

LCC = Biaya Siklus Hidup (Life Cycle Cost)   

C = Penjumlahan dari biaya investasi awal (Rp) 

MPW = Biaya nilai sekarang untuk total biaya pemeliharaan dan operasional    

11selama n tahun atau selama umur proyek (Rp) 
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RPW = Biaya nilai sekarang untuk biaya penggantian yang harus dikeluarkan 

11selama umur proyek (Rp) 

Nilai sekarang (PV) biaya O & M tahunan yang akan dikeluarkan beberapa waktu 

mendatang (selama umur proyek) dengan jumlah pengeluaran yang tetap dihitung 

dengan persamaan sebagai berikut[35]: 

Mpw = A [
(1+𝑖)𝑛 −1

𝑖 (1+𝑖)𝑛 ]        (2.33) 

Di mana: 

A= Biaya O & M tahunan (Rp) 

i = Tingkat diskonto/ suku bunga (%) 

n = Umur proyek (tahun) 

 

Sedangkan untuk menghitung nilai sekarang (PV) dan penggantian komponen untuk 

beberapa waktu mendatang (selama umur proyek) digunakan persamaan 2.29 : 

Namun sebelum itu nilai diskinto untuk beberapa waktu mendatang atau 

present worth factor (PWF) harus diketahui, perhitungan PWF dapat menggunakan 

persamaan sebagai berikut[35]: 

 

PWF = (
1+𝑎

1+𝑖
)𝑛                                                                                                    (2.34)                                                                                                                                               

         𝑅𝑃𝑊 = 𝐵 𝑥 (
1+𝑎

1+𝑖
)𝑛         (2.35) 

Dimana:  

B = Biaya penggantian komponen (Rp) 

i   = Suku bunga (%) 

n  = Umur proyek 

RPW = Biaya nilai sekarang untuk biaya penggantian yang harus dikeluarkan 

11selama umur proyek (Rp) 

 

e. Levelized Cost of Energi (LCoE) 

Perhitunga biaya energi listrik atau Cost of Energy (COE) suatu sistem pembangkit 

ditentukan oleh biaya siklus hidup (LCC), faktor pemulihan modal atau Capital 

Recovery Factor (CRF) dan produksi energi tahunan oleh cogeneration system. 
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Faktor pemulihan modal adalah faktor yang digunakan untuk mengkonversikan 

semua arus kas biaya siklus hidup (LCC) Menjadi serangkaian pembayaran atau 

biya tahunan dengan jumlah yang sama. Faktor pemulihan modal dapat dihitung 

dengan persamaan sebagai berikut[35]: 

 

𝐶𝑅𝐹 (𝑖, 𝑁) =  
𝑖 (1+𝑖)𝑁

(1+𝑖)𝑁−1
        (2.36) 

Dimana: 

CRF = Faktor pemulihan modal 

i = Tingkat bunga ril tahunan (%) 

N = Periode dalam tahun 

Biaya produksi energi listrik pada cogeneration system dapat dicari dengan 

persamaan sebagai berikut: 

 

 𝐿𝐶𝑜𝐸  (Rp/kWh)  =
𝐿𝐶𝐶 𝑥 𝐶𝑅𝐹

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 𝑙𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑘
     (2.37) 

 Dimana: 

CRF = Faktor pemulihan modal 

  

f.        Cash Flow 

Dalam pengoperasian sebuah proyek akan menimbulkan pendapatan ataupun 

pengeluaran disebut cash untuk biaya pendapatan disebut dengan cash flow benefit 

sedangkan untuk pengeluaran disebut dengan cash flow cost. 

a. Cash Flow Benefit (CFB) 

CFB didapatkan dari pelayanan-pelayanan yang disumbangkan peralatan selama 

umur pelayanannya dan dari penjualannya pada akhir umur pelayanannya. 

Menghitung nilai CFB dengan rumus berikut [35]: 

CFB (Rp) = ∑ 𝐶𝑜𝑠𝑡 (1 + 𝑖)𝑛𝑛
𝑡=0                                                                          (2.38) 

 

b. Cash Flow Cost (CFC) 

CFC adalah biaya-biaya yang timbul, ada yang terjadi hanya sekali atau tidak 

berulang (nonrecurring) selama umur peralatan dan ada yang berulang selama 

umurnya untuk mengoperasikan dan memeliharanya. Menghitung nilai CFC dapat 

menggunakan rumus berikut [35]: 
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CFC (Rp) = ∑ 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖 − PWF𝑛
𝑡=0                                                                    (2.39) 

2.13.2 Studi Kelayakan Ekonomi 

a. Net Present Value (NPV) 

NPV adalah metode yang digunakan untuk menghitung nilai bersih pada waktu saat 

ini metode perhitungan ini terdiri dari cash flow benefit (CFB) dan cash flow cost 

(CFC). Untuk menentukan NPV dapat menggunakan rumus sebagai berikut [35]: 

 

NPV (Rp) = ∑ CFB − CFC                                                                                   (2.40) 

Sebagai kriteria penilaian kelayakannya total cash bersihnya lebih besar dari total 

nilai sekrang investasi maka proyek cogeneration system dapat dinyatakan 

menguntungkan, sebaliknaya apabila nilai sekarang penerimaan lebih kecil dari nilai 

investasi , maka proyek cogeneration system tidak menguntungkan. Rumusan 

matematisnya adalah sebagai berikut: 

a. Apabila NPV > 0, berarti proyek layak untuk dilaksanakan 

b. Apabila NPV < 0, berarti proyek tidak layak untuk dilaksanakan 

c. Apabila NPV = 0, berarti proyek yang dijalankan tidak untung dan tidak rugi 

waktu  

 

b. Payback Period   

Payback Period  adalah lama waktu yang dibutuhkan untuk pengembalian modal 

atau investasi awal saat proyek dibangun. Payback Period dapat dicari dengan 

menghitung nilai pemasukan selama proyek bekerja dan dengan menghitung nilai 

bersih sekarang. Dalam payback period ini rencana investasi dikatakan layak 

(feasible) jika k ≤ n dan sebaliknya, (dimana k adalah jumlah periode 

pengembalian, dan n adalah umur investasi). Dihitung dengan persamaan berikut 

[35]: 

            Payback period (tahun)= 
Biaya investasi total

Biaya keuntungan− Biaya 0&M
  x tahun   (2.41) 

c. Internal Rate of Return (IRR) 

Internal Rate of Return adalah metode perhitungan investasi dengan menghitung 

tingkat bunga yang menyamakan nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang dari 

penerimaan-penerimaan kas bersih di waktu mendatang. Diketahui jika [35]: 
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a. IRR lebih besar dari pada suku bunga Bank maka proyek layak dilaksanakan. 

b. IRR lebih kecil dari pada suku bunga Bank maka proyek tidak layak untuk 

dilaksanakan.  

Untuk menghitung IRR dapat menggunakan persamaan 2.42 berikut [35]: 

IRR(%) = i1 × (
NPV1

NPV1−NPV2
) × (i1−i2)                                                                (2.42) 

Dimana: 

IRR   = Internal Rate of Return (%) 

NPV1   = Net Present Value dengan tingkat bunga rendah (Rp) 

NPV2   = Net Present Value dengan tingkat bunga tinggi (Rp) 

i1  = Tingkat bunga pertama (%) 

i2  = Tingkat bunga kedua (%) 

 

2.13.3 Potensi Pendapatan Finansial Dari pemanfaatan Gas Metana Untuk 

Subtitusi Bahan Bakar Cangkang Pada Boiler 

 Pada penelitian ini yang akan dilakukan yaitu tentang Analisis Teknis dan 

Ekonomi Pemanfaan Gas Metana Menggunakan Metode Cogeneration System. Pada 

penelitian ini selain gas metana dimanfaatkan untuk menghasilkan steam dan listrik pada 

pabrik kelapa sawit, gas metana juga digunakan untuk pengurangan penggunanan bahan 

bakar cangkang pada boiler industri pabrik kelapa sawit. 

 Pada penelitian sebelumnya cangkang pada industtri pabrik kelapa sawit dapat 

dijual dengan harga Rp 500 per kilo gram cangkang atau seharga Rp 500.000 per ton 

cangkang. Sehingga untuk mendapatkan potensi pendapatan dalam aspek ekonomi dari 

penjualan cangkang dapat menggunakan persamaann sebagai berikut[10]: 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑐𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑛𝑔 =

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑐𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑔𝑎𝑛𝑡𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑔𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛𝑎 𝑥 𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑐𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑛𝑔                (2.43) 

 

2.14 Pengurangan Emisi dari Pembakaran Gas Metana 

 Karbondioksida (CO2) dan gas metana (CH4) termasuk dari beberapa emisi 

penghasil gas rumah kaca. Gas metana (CH4) mempunyai sifat polutan 21 kali lebih tinggi 

jika dibandingkan CO2. Potensi pemanasan global atau global warming potensial (GWP) 

adalah indeks yang memperkirakan efek pemanasan global masing-masing gas 

berdasarkan sifat perangkap panasnya. GWP membandingkan panas yang terperangkap 
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oleh gas rumah kaca tertentu dengan jumlah panas yang terperangkap oleh massa yang 

sama dari karbon dioksida. Oleh karena itu GWP dari karbon dioksida adalah 1. Tabel 2. 

berikut menyajikan indeks GWP[3] 

Tabel 2.11 Indeks Global Warming Potential (GWP) untuk Gas Rumah Kaca Umum [3]. 

 

Senyawa 
Persamaan 

Kimia 

Global Warming Potential (GWP) Dalam Rentang 

Waktu 

20 tahun 100 tahun 100 tahun 500 tahun 

Karbon 

dioksida 
CO2 1 1 1 1 

Metana CH4 72 21 25 76 

Dinitrogen  
N2O 289 310 298 153 

Pengurangan emisi akibat pembakaran gas metana dapat menggunakan persamaan berikut 

[36]: 

Jumlah Gas Metana = volume gas metana yang dihasilkan     

Menghitung jumlah gas metana (CH4) dalam satuan Kg gas, dengan persamaan : 

Jumlah Gas Metana (kg) =  Jumlah gas metan x massa jenis gas   (2.44) 

 

Menghitung gas metana (CH4) yang dikonversi menjadi CO2 dengan persamaan:  

Emisi 𝐶𝑂2(𝑡𝐶𝑂2) =  jumlah gas metan x GWPI x 10−3                    (2.45) 

Dimana: 

Massa jenis gas = Nilai massa jenis untuk gas metana (CH4) adalah 0,656 (kg/m3) 

GWPI (Global Warming Potential Index) CH4 = 21 

 

Menghitung potensi emisi yang dihasilkan oleh pembakaran cangkang dan serabut dapat 

menggunkan persamaan berikut[3]: 

Menghitung jumlah cangkang dan serabut yang dikonversi menjadi CO2 dengan 

persamaan:  

Emisi 𝐶𝑂2(𝑡𝐶𝑂2) =  jumlah Cangkang dan serabut x GWPI x 10−3        (2.46)     

GWPI (Global Warming Potential Index) CO2 = 1 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

 Penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. 

Penelitian kuantitatif adalah salah satu metode penelitian dengan kriteria sistematis, 

terencana, terstruktur dengan jelas dan umumnya hasil penelitian berupa data 

numeric/angka. Pendekatan deskriptif merupakan metode pendekatan yang berguna untuk 

mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau 

sampel yang telah terkumpul. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan 

objek penelitian maupun hasil dari penelitian. Penelitian ini mengumpulkan data-data 

lapangan terkait penelitian yaitu data sekunder yang berasal dari PLTBg Rantau Sakti dan 

pabrik kelapa sawit PT. Arya Rama Prakarsa. Serta pengumpulan data primer terkait 

penelitian yang berasal dari jurnal-jurnal terkait penelitian sebelumnya. 

3.2 Prosedur Penelitian 

 Ada beberapa tahapan yang akan dilakukan pada penelitian ini, tahapan tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Pemilihan lokasi 

2. Tahap perencanaan  

3. Pengumpulan data meliputi data sekunder dan data primer 

4. Perhitungan potensi jumlah produksi cangkang dan serabut yang dapat dihasilkan  

pada pabrik kelapa sawit 

5. Perhitungan dan analisis potensi penggunaan jumlah cangkang dan serabut sebagai 

bahan bakar pada boiler pembangkit cogeneration system  

6. Perhitungan dan analisis potensi pemanfaatan gas metana meliputi: Aspek teknis, 

ekonomi dan emisi. 

7. Analisis hasil keluaran sistem pemanfaatan gas metana meliputi : teknis, ekonomi 

dan emisi 

8. Analisis kelayakan sistem 

9. Kesimpulan dan saran. 

Adapun Sembilan tahan penelitian ini digambarkan pada gambar 3.1 dibawah ini: 
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Mulai
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Aspek Teknis Meliputi:
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11metana

Apakah pemanfaatan gas metana 

pada cogeneratio system layak?

Tahap Perencanaan
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Aspek Ekonomi Meliputi:
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pada pabrik kelapa sawit

Gambar 3.1 Flowchart Penelitian 
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3.3 Pemilihan Lokasi 

 Pemilihan lokasi pada penelitian ini berdasarkan hasil pengamatan langsung yang 

dilakukan penulis dan hasil wawancara langsung dengan narasumber yang terkait serta 

didasari langsung dari studi pendahuluan yang ada. Objek pada penelitian ini adalah 

Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) Rantau Sakti dan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) 

PT. Arya Rama Prakarsa yang berada di Desa Rantau Sakti, Kecamatan Tambusai Utara, 

Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Kedua objek penelitian ini saling berkaitan dimana 

PLTBg Rantau Sakti mendapatkan limbah cair pabrik kelapa sawit sebagai bahan utama 

dalam proses pembuatan biogas atau gas metana secara gratis dari pabrik kelapa sawit PT. 

Arya Rama Prakarsa. Pemilihan objek pada penelitian ini  dengan alasan sebagai berikut: 

1. Pemanfaatan gas metana sebagai bahan bakar gas engine  pada PLTBg Rantau 

Sakti kurang maksimal, sehingga ketika gas metana pada reaktor biogas PLTBg 

Rantau Sakti sudah melampaui batas biasanya gas metana akan dibuang atau 

dibakar melalui flaring yang ada pada PLTBg sehingga energi dari gas metana akan 

terbuang sia-sia. 

2. Ketika biogas atau gas metana pada PLTBg Rantau Sakti masih melimpah maka 

pemompaan POME atau limbah cair kelapa sawit dari PT. Arya Rama Prakarsa 

dihentikan sementara sehingga pemanfaatan POME pada PT. Arya Rama Prkarsa 

tidak maksimal. Tidak maksimalnya pemanfaatan POME ini akan menimbulkan 

masalah lingkungan, karena POME yang tidak diolah menjadi biogas akan dibuang 

ke kolam penampungan untuk di sterilkan, sehingga setelah POME steril nantinya 

pada proses selanjutnya akan dibuang ke sungai. Selain mencemari lingkungan hal 

ini juga membuat gas metana yang terkandung dalam POME tidak dapat 

dimanfaatkan secara maksimal dan dapat terlepas langsung keudara yang dapat 

berpotensi menjadi gas rumah kaca. 

3. Potensi lebihnya gas metana pada PLTBg Rantau Sakti ini dinilai dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan bakar pengganti cangkang pada boiler pembangkit 

cogeneration system pabrik kelapa sawit PT. Arya Rama Prakarsa. Sehingga 

cangkang yang telah dugantikan oleh gas metana dapat dijual untuk menambah 

pendapatan dalam aspek ekonomi. 

3.4 Tahapan Perencanaan 

Tahap perencanaan sangat diperlukan dalam penelitian dan merupakan hal yang 

paling utama agar proses penelitian dapat dilaksanalkan dengan teratur dan agar penelitian 



 

III-4 

 

yang akan dilakukan dapat berjalan dengan jelas. Adapun tahap perencanaan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Tahap Pendahuluan 

Tahap pendahuluan pada penelitian terdapat pada bab 1 penelitian ini, pada tahapan 

pendahuluan akan dilakukan penentuan latar belakang penelitian, penentuan 

rumusan masalah yang akan dijadikan sebagai acuan penelitian yang akan 

dilakukan, menjelaskan tujuan dari penelitian yang akan dilakukan, membahas 

tentang batasan dari penelitian dan menjelaskan manfaat penelitian bagi perusahaan 

atau bagi penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. Hal ini dilakukan untuk 

mempermudah peneliti dalam menemukan masalah dan menemukan solusi dari 

permasalahan pada penelitian yang akan dilakukan. 

2. Identifikasi Masalah 

 Adapun masalah utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah kurang 

maksimlanya pemanfaatan gas metana pada Pembangkit Listrik Tenaga Biogas 

(PLTBg) sebagai bahan bakar gas engine pada PLTBg Rantau Sakti, Kabupaten 

Rokan Hulu. PLTBg Rantau Sakti ini mendapatkan limbah cair pabrik kelapa sawit 

atau yang sering disebut sebagai POME (Palm Oil Mill Effluent) sebagai bahan 

utama pembuatan biogas yang diperoleh dari pabrik kelapa sawit PT. Arya Rama 

Prakarsa yang berada di Desa Rantau Sakti, Kecamatan Tambusai Utara,Kabupaten 

Rokan Hulu secara gratis. Akibat dari kurang maksimalnya pemanfaatan gas 

metana pada PLTBg Rantau Sakti sebagai bahan bakar gas engine berdampak juga 

pada pemanfaatan POME sebagai bahan utama pembuatan biogas, karena ketika 

biogas yang ada pada PLTBg Rantau Sakti masih dalam keadaan melimpah maka 

pemompaan POME dari PT. Arya Rama Prakarsa dihentikan sementara. Sehingga 

POME yang tidak dialirkan ke PLTBg akan dibuang kekolam penampungan limbah  

untuk disterilisasikan kadar limbahnya yang selnjunya setelah steril maka limbah 

akan dibuang ke sungai.  

3. Studi Lapangan 

Studi lapangan ini dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung terhadap 

objek yang akan diteliti yaitu PLTBg Rantau Sakti dan Pabrik kelapa sawit PT. 

Arya Rama Prakarsa. Tujuan dari studi lapangan ini dilakukan adalah untuk 

mengumpulkan data yang diperlukan terkait dengan penelitian yang akan 

dilakukan. Pengumpulan data terkait dengan penelitian ini dilakukan dengan 
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wawancara langsung dan melalukan observasi langsung dengan pihak PLTBg 

Rantau Sakti dan pabrik kelapa sawit PT. Arya Rama Prakarsa yang menjadi objek 

pada penelitian. 

4. Studi Literatur 

 Dalam penelitian ini, studi literatur memiliki peran yang sangat penting. Karena 

studi literatur ini dilakukan untuk mengumpulkan bahan – bahan yang diperlukan 

dan berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Studi ini dilakukan dengan 

mempelajari dan mengkaji buku, jurnal ilmiah, skripsi terdahulu dan sumber – 

sumber literatur yang relevan dengan topik yang akan diteliti. Studi literatur ini 

berguna sebagai dasar dalam pembahasan masalah sebagai acuan untuk ketahap 

penelitian selanjutnya. Studi literatur yang diambil ialah studi literatur yang 

berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu “Analsisis Teknis Dan 

Ekonomi Pemanfaatan Gas Metana Sebagai Bahan Bakar  Pengganti Pada 

Cogeneration System” 

 

3.5 Pengumpulan Data  

Pada tahapan ini akan membahas pengumpulan data pendukung untuk melakukan 

penelitian mengenai analisis teknis dan ekonomi pemanfaatan gas metana sebagai bahan 

bakar pengganti cangkang pada  boiler  pembangkit cogeneration system pabrik kelapa 

sawit. Dalam penelitian ini,  data akan diambil dari dari Pembangkit Listrik Tenaga Biogas 

(PLTBg) Rantau Sakti dan pabrik kelapa sawit PT Arya Rama Prakarsa. Data yang diambil 

dari PLTBg Rantau Sakti dan PT. Arya Rama Prakarsa merupakan data yang diambil 

secara langsung melalui wawnacara dan observasi langsung melaui pihak terkait yaitu 

PLTBg Rantau Sakti dan PT. Arya Rama Prakarsa. 

Pengumpulan data teknis tentang komponen alat yang akan dipakai dan harganya 

berupa data primer yang akan diambil dari jurnal-jurnal terkait penelitina sebelumnya. 

Data-data terkait dengan penelitian yang akan dilakukan ialah sebagai berikut: 

a). Data Sekunder Terkait Penelitian yang Berasal Dari PLTBg Rantau Sakti 

 Data sekunder terkait penelitian yang berasal dari PLTBg Rantau Sakti ini 

diperoleh dari observasi dan wawancara langsung dengan pihak terkait. Data sekunder 

yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan yang berasal dari PLTBg Rantau sakti, 

seperti data kapasitas pembangkit, data output daya yang dihasilkan gas engine per hari, 

data konsumsi gas metana oleh gas engine sebagai bahan bakar per hari, data volume 
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feeding POME per hari, dan data volume produksi gas metana per hari. Data sekunder 

yang berasal dari PLTBg Rantau Sakti akan disajikan dalam tabel 3.1 dibawah  ini. 

Tabel 3.1 Data Sekunder Yang Berasal Dari PLTBg Rantau Sakti 

No. Data Angka Satuan 

1 Kapasitas Pembangkit 1.025 kW 

1 Volume produksi biogas rata-rata per 

hari 

15.750 m3/hari 

2 Output daya listrik gas engine rata-

rata per hari 

7.250 kWh/hari 

4 Konsumsi biogas rata-rata per hari 

oleh gas engine 

1.910,55 m3/hari 

5 Rata-rata suplai listrik gas engine 24 Jam/hari 

 

b). Data Sekunder Yang Berasal Dari PT. Arya Rama Prakarsa 

 Data sekunder terkait dengan penelitian yang akan dilakukan yang berasal dari 

pabrik kelapa sawit PT. Arya Rama Prakarsa ini diperoeh dengan cara observasi dan 

wawancara langsung dengan pihak terkait. Data yang diambil terkait penelitian adalah data 

spesifikasi boiler, spesifikasi turbin, data kebutuhan steam harian untuk proses pengolahan 

pada PT. Arya Rama Prakarsa serta data kebutuhan listrik rata-rata pada saat pabrik 

mengolah dan pada saat pabrik tidak mengolah. 

Tabel 3.2 Data Spesifikasi Boiler PT. Arya Rama Prakarsa 

No Keterangan Spesifikasi 

1 Jenis Boiler Takuma Water Tube Boiler 

2 Tipe Boiler N 900 R 

3 Buatan PT. Super Andalas Steel 

4 Tekanan Uap Maksimal 29 bar 

5 Tekanan Uap Normal 24 bar 

6 Kapsitas Uap 30.000 kj/jam 

7 Jenis  Uap Superheated 
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Tabel 3.3 Spesifikasi Turbin Uap  

No Keterangan Spesifikasi 

1 Jenis Turbin Turbin Uap Tekanan Balik 

2 Tekanan Masuk Uap Normal 23 bar 

3 Tekanan Masuk Uap Maksimal 24 bar 

4 Putaran Maksimal 56700 rpm 

5 Putaran Minimal 4590 rpm 

 Over Speed  

5 Outlet Uap Turbin Normal 3,1 bar 

6 Outlet Uap Turbin Maksimal 3,3 bar 

7 Type 703 W 

8 Maximal Rated Power 1481 kW 

9 Inlet Temperatur 270 °C 

 

Tebel 3.4 Data Spesifikasi Generator  

No Keterangan Spesifikasi 

1 Serial Number X11F251123 

2 KVA Base Rate 1.845 

3 KW Base Rate 1.476 

4 Frekuensi 50 

5 Putaran 1.500 

6 Phase 3 

7 Voltage 380 
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Tabel 3.5 Data Harian PT. Arya Rama Prakarsa 

No Data Angka Satuan 

1 Jumlah Rata-Rata Olah Tandan Buah 

Segar Per Hari 

910 Ton/hari 

 Lama Operasi Pabrik Rata-Rata Per 

Hari 

20 Jam/hari 

2 Jumlah Kebutuhan Listrik Maksimal 

Pabrik Pada Saat Beroperasi 

1.100 kWh 

3 Jumlah Kebutuhan Listrik Rata-Rata 

Pada Saat Pabrik Tidak Beroperasi 

120 kWh 

4 Steam Produksi Boiler 27.000 Kg/jam 

 

Tabel 3.6 Kondisi Uap dan Entalpi Sistem Pembangkit 

 

 

Kondisi Uap h (kj/kg)  

1 Tekanan Air Inlet Boiler 24 Bar (2.4 Mpa), Suhu 90 

°C 

377,04 h0 

2 Tekanan Outlet Boiler (Superheated) 24 bar (2.4 

Mpa), suhu 280 °C 

3.043,94 h1 

3 Tekanan Inlet Turbin 23 Bar (2.3 Mpa), Suhu 270 

°C 

2951,66 h2 

4 Outlet Turbin 3.1 Bar (0.31 Mpa), suhu 150 °C 2.761,2 h3 

5 Outlet Ekspansi Turbin Dalam Kondisi Isentropic 

Turbin 3.1 Bar (0.31 Mpa), Suhu 150 °C 

2.571 h3s 

6 Inlet BPV (Back Pressure Vessel) 3.1 Bar (0.31 

Mpa), Suhu 150 °C 

2.761,2 h4 

7 Outlet BPV (Back Pressure Vessel) 3 Bar (0.3Mpa), 

Suhu 145°C Untuk Proses Pengolahan 

2.739,8 h5 

8 Outlet BPV (Back Pressure Vessel) Ke Kondensor 3 

Bar (0.3Mpa), suhu 145°C 

2.739,8 h6 

9 Outlet Dari Kondensor 1 Bar (0,1 Mpa) Suhu 30°C 

(Liquid) 

125,74 h7 
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10 Oulet Dari Disgetion Tekanan atm Suhu 100°C 418,7 h8 

11 Oulet Dari Kernel Drayer Tekanan atm Suhu 100°C 418,7 h9 

12 Oulet Dari Oil Storagetekanan atm Suhu 100°C 418,7 h10 

 

c). Data Komponen yang Akan Ditambahakan dalam Pemanfaatan Gas Metana 

Sebagai Bahan Bakar Boiler 

 Data kompoen yang akan ditambahkan dalam pemanfaatan gas metana sebagai 

bahan bakar pengganti cangkang pada boiler pada pembangkit cogeneration system pada 

pabrik kelapa sawit PT. Arya Rama Prakarsa berupa data primer yang berasal dari jurnal-

jurnal terkait penelitian sebelumnya. Data untuk penambahan komponen pembakaran pada 

boiler untuk memanfaatkan gas metana menggunakan cogeneration system pada pabrik 

kelapa sawit akan disajikan dalam tabel 3.7 berikut ini. 

Tabel 3.7  Data Primer Terkait Komponen dan Fungsi Komponen yang Akan Tambahkan 

No Nama Komponen Satuan Fungsi Sumber Data 

1 Blower Biogas 1 unit Menambah Tekanangas 

metana yang akan dilairkan ke 

boiler 

Internet[10] 

2 Gas burner 1 unit Sebagai pengatur aliran 

sekaligus pembakar gas 

metana 

Internet[10] 

3 Pipa Hitam 

Seamless 

diameter 6 inci 

panjang 252 m 

meter Mengalirkan gas metana dari 

blower sampai ke gas burner 

pada boiler 

Internet[10] 

 

Tabel 3.8 Data Primer Yang Dibutuhkan Untuk Analisis Ekonomi 

No Data yang Dibutuhkan Sumber Data Nilai 

1 Nilai Suku Bunga Bank Indonesia 5 %[39] 

2 Nilai Suku Bunga Tertinggi Bank Indonesia 12,5%[39] 

3 Nilai Inflasi Bank Indonesia 2,96 %[39] 
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3.6       Perhitungan Matematis Pada Aspek Teknis  

3.6.1 Perhitungan Potensi Produksi Cangkang Dan Serabut Pada Pabrik Kelapa 

Sawit 

Pada penelitian ini akan dilakukan pada pabrik kelapa sawit PT. Arya Rama 

Prakarsa, sehingga terlebih dahulu mengetahui jumlah peoduksi cangkang dan serabut 

yang mmapu dihasilkan dari pabrik kelapa sawit PT. Arya Rama Prakarsa yang memiliki 

pengolahan rata-rata 45 ton/jam TBS. Berikut perhitungan potensi cangkang dan serabut: 

1. Perhitungan potensi produksi serabut dengan persamaan 2.9 

2. Perhitungan produksi cangkang dengan persamaan 2.10 

 

3.6.2 Perhitungan Potensi Penggunaan cangkang Dan Serabut Untuk Menghasilkan 

Steam Dan Listrik Pada Cogeration System Pabrik Kelapa Sawit 

Dalam penelitian ini akan dilakukan perhitungan matematis besarnya steam dan 

daya listrik yang dapat hasilkan dari jumlah pembakaran serabut dan cangkang pada boiler 

untuk proses pengolahan pabrik kelapa sawit. Berikut ini adalah perhitungan matematis 

yang akan dilakukan pada pembangki cogeneration system dengan bahan bakar serabut 

dan cangkang: 

1. Perhitungan  penggunaan bahan bakar serabut pada  boiler dengan persamaan 

2.11 

2. Perhitungan penggunaan bahan bakar cangkang pada boiler dengan persamaan 

2.12  

3. Perhitungan energi yang dihasilkan dari pembakaran serabut dengan persamaan 

2.13 

4. Perhitungan energi yang dihasilkan dari pembakaran cangkang dengan 

persamaan 2.14 

5. Perhitungan total energi yang dihasilkan dari pembakaran serabut dan cangkang 

dengan persamaan 2.15 

6. Perhitungan steam/uap yang dapat dihasilkan dari pembakaran serabut dan 

cangkang dapat menggunakan persamaan 2.16 

7. Perhitungan besarnya kalor yang dihasilkan oleh steam dengan persamaan 2.17 

8. Perhitungan menentukan efisiensi boiler dengan persamaan 2.18 

9. Perhitungan menentukan efisiensi turbin dengan persamaan 2.19 

10. Perhitungan daya turbin dengan persamaan 2.20  
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11. Perhitungan efisiensi generator dengan persamaan 2.21 

12. Perhitungan kalor untuk proses dengan persamaan 2.22 

13. Perhitungan kalor menuju kondensor dengan persamaan 2.23 

14. Perhitungan kalor pemanasan total dengan persamaan 2.24 

15. Perhitungan efisiensi cogeneration system dengan persamaan 2.25 

 

3.6.3 Perhitungan Potensi Steam Dan Listrik Dari Pembakaran Seluruh Produksi 

Serabut Pada Pembangkit Cogeneration System 

Dalam penelitian ini akan menganalisis potensi steam dan listrik yang dapat 

dihasilkan jika keseluruhan serabut digunakan sebagai bahan bakar pada boiler pembangkit 

cogeneration system pabrik kelapa sawit. Perhitungan meliputi: 

1. Perhitungan energi yang dihasilkan dari pembakaran serabut dengan persamaan 

2.13 

2. Perhitungan steam/uap yang dapat dihasilkan dari pembakaran serabut dapat 

menggunakan persamaan 2.16 

3. Perhitungan besarnya kalor yang dihasilkan oleh steam dengan persamaan 2.17 

4. Perhitungan daya trubin yang dapat dihasilkan dengan persamaan 2.20 

5. Perhitungan daya listrik yang dapat dihasilkan dengan persamaan 2.21 

 

3.6.4 Perhitungan Potensi Steam Dan Listrik Dari Pembakaran Seluruh Produksi 

Cangkang Pada Pembangkit Cogeneration System 

Dalam penelitian ini akan menganalisis potensi steam dan listrik yang dapat 

dihasilkan jika keseluruhan cangkang digunakan sebagai bahan bakar pada boiler 

pembangkit cogeneration system pabrik kelapa sawit. Perhitungan meliputi: 

1. Perhitungan energi yang dihasilkan dari pembakaran cangkang dengan 

persamaan 2.14 

2. Perhitungan steam/uap yang dapat dihasilkan dari pembakaran cangkang dapat 

menggunakan persamaan 2.16 

3. Perhitungan besarnya kalor yang dihasilkan oleh steam dengan persamaan 2.17 

4. Perhitungan daya trubin yang dapat dihasilkan dengan persamaan 2.20 

5. Perhitungan daya listrik yang dapat dihasilkan dengan persamaan 2.21 
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3.6.5 Perhitungan Potensi Steam Dan Listrik Dari Pembakaran Gas Metana Pada 

Boiler Pembangkit Cogeneration System 

Dalam penelitian ini, perhitungan steam dan daya listrik yang dapat dihasilkan dari 

pembakaran gas metana pada boiler dengan cogeneration system pabrik kelapa sawit 

bertujuan untuk mengetahui berapa potensi steam dan listrik yang dapat dihasilkan dari 

sisa gas metana dari PLTBg Rantau Sakti  jika digunakan sebagai bahan bakar pengganti  

cangkang pada boiler pabrik kelapa sawit PT. Arya Rama Prakarsa Perhitungan potensi 

steam dan daya listrik yang dapat dihasilkan dari pemanfaatan gas metana dapat 

mengunakan persamaan sebagai berikut: 

1. Perhitungan sisa gas metana dengan persamaan 2.26 

2. Perhitungan potensi volume gas metana dalam per jam dengan persamaan 2.27 

3. Perhitungan energi bahan bakar gas metana (EBBGM) dengan persamaan 2.28 

4. Perhitungan jumlah steam yang dapat dihasilkan dari pembakaran gas metana 

dengan persamaan 2.29 

5. Perhitungan kalor yang dihasilkan oleh gas metana dengan persamaan 2.30 

6. Perhitungan daya turbin dan daya generator dengan persamaan 2.20 dan 2.21 

 

3.6.6 Perhitungan Potensi Cangkang Yang Dapat Digantikan Oleh Gas Metana 

Pada penelitian ini memanfaatkan gas metana sebagai bahan bakar pengganti 

cangkang pada boiler pembangkit cogeneration system pabrik kelapa sawit: 

1. Perhitungan potensi Penggantian cangkang oleh gas metana dengan persamaan 

2.31 

 

3.6.7 Perhitungan Jumlah Serabut Untuk Memenuhi Produksi Steam Pada Boiler 

Yang Dihasilkan Dari Pembakaran Gas Metana 

Pada penelitian iini akan memanfaatkan gas metana sebagai bahan pengganti 

cangkang pada boiler untuk menghasilkan steam dan listrik, Sehingga unutk memenuhi 

kebutuhan steam yang diperlukan rencanannya pada penelitian ini akan memaksimalkan 

bahan bakar serabut sebagai bahan bakar tambahan gas metana sebagai bahan bakar boiler 

pembangkit cogeneration system pabrik kelapa sawit untuk memenuhi jimlah steam dan 

listri yang dibutuhkan. Perhitungan potensi serabut yang digunakan sebagai berikut: 

1. Perhitungan jumlah enenrgi bahan bakar serabut untuk memenuhi kebutuhan 

steam dengan persamaan 2.14 
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2. Perhitungan jumlah bahan bakar serabut yang dibutuhkan dengan persamaan 

2.13 

3. Perhitungan jumlah kalor pembakaran yang dapat dihasilkan dengan persamaan 

2.17 

4. Perhitungan daya turbin yang dapat dihasilkan dengan persamaan 2.19 

5. Perhitungan jumlah listrik yang dapat dihasilkan dengan persamaan 2.22 

 

3.6.8 Analisis Kelayakan Hasil PerhitunganTeknis Pemanfaatan Gas Metana 

Sebagai Bahan Bakar Pengganti Cangkang Pada Boiler 

Analsisis kelayakan teknis pemanfaatan gaas metana sebagai bahan bakar 

pengganti cangkang pada cogeneration system ini meliputi: 

1. Potensi Steam, kalor pembakaran dan listrik yang dapat dihasilkan gas metana 

sebagai bahan bakar pengganti cangkang pada boiler pembangkit cogeneration 

system pabrik kelapa sawit PT.Arya Rama Prakarsa. 

2. Potensi Jumlah cangkang yang dapat digantikan dengan gas metana. 

3. Jumlah serabut yang dibutuhkan untuk menambah bahan bakar gas metana 

sebagai bahan bakar boiler pembangkit cogeneration system sehingga jumlah 

produksi steam dan listrik yang dibutuhkan pabrik kelapa sawit dapat terpenuhi. 

 

3.7 Perhitungan Matematis Pada Aspek Ekonomi Pemanfaatan Gas Metana 

Sebagai Bahan Bakar Menggunakan Cogeneration System 

Dalam penelitian ini dilakukan perhitungan Estimasi biaya dalam pemanfaatan sisa 

gas metana yang akan digunakan sebagai bahan bakar pada pengganti cangkang pada  

boiler pembangkit cogeneration system pabrik kelapa sawit  

1. Menghitung Biaya Siklus Hidup (Life Cycle Cost)  dengan persamaan 2.32 

2. Menghitung Mpw (nilai sekarang biaya O & M tahunan yang akan dikeluarkan 

pada waktu mendatang) dengan persamaan 2.33 

3. Menghitung PWF dengan persamaan 2.34 

4. Menghitung Rpw dengan persamaan 2.35 

5. Menghitung Nilai finansial dari penjualan cangkang dengan persamaan 2.43 

6. Menghitung Faktor pemulihan (CRF)modal dengan persamaan 2.36 

7. Menghitung Levelized Cost of Energi (LCoE) dengan persamaan 2.37 

8. Menghitung Cash Flow Benefit (CFB) dengan persamaan 2.38 
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9. Menghitung Cash Flow Cost (CFC) dengan persamaan 2.39 

 

3.7.1 Analisis Hasil Perhitungan Matematis Aspek Ekonomi  

Analisis hasil perhitungan matematis aspek ekonomi untuk mengetahui biaya yang 

timbul selama umur proyek (LCC) dan levilized cost of energy (LCoE). Sehingga dengan 

mengetahui nilai kedua biaya diatas maka dapat disimpulkan system pemanfaatan gas 

metana sebagai bahan bakar pengganti cangkang ini layak atau tidak untuk dibangun. 

Kelayakan system pada aspek ekonmi ini dinilai dari biaya yang timbul selama umur 

proyek (life cycle cost) dan nilai dari levilized cost of energy (LCoE) rendah. 

 

3.8 Perhitungan Analisis Kelayakan Ekonomi 

Perhitungan kelayakan ekonomi pemanfaatan gas metana sebagai bahan bakar 

pengganti cangkang pada boiler pembangkit cogeneration system sebagai berikut: 

1. Menghitung nilai Net Present Value (NPV) dengan persamaan 2.40 

2. Menghitung nilai Waktu Pengembalian Investasi (Payback Period) dengan 

persamaan 2.41 

3. Menghitung nilai Internal Rate of Return (IRR) dengan persamaan 2.42 

 

3.8.1 Hasil Analisis Kelayakan Ekonomi 

 Pada analysis kelayakan ekonomi ini ada 3 point penting yang menjadi patokan 

layak tidaknya pembangunan sebuah sytem atau poyek yaitu sebagai berikut: 

1. Diharapkan nilai NPV (net present value) positif sehingga proyek ini layak untuk 

dilaksanakan 

2. Nilai PBP (payback period) lebih singkat dari dari umur proyek yaitu selama 20 

tahun. 

3. Nilai IRR (internal rate return) lebih tinggi dari nilai suku bunga bank tertinggi. 

 

3.9 Perhitungan Dan Analisis Pada Aspek Pengurangan Emisi CO2 

Dalam menghitung pengurangan emisi dari pembakaran gas metana dan 

penggantian cangkang dengan gas metana dapat menggunakan beberapa persamaan 

berikut: 

1. Perhitungan jumlah gas metana dalam kilo gram (Kg) dengan persamaan 2.44 

2. Perhitungan gas metana yang dikonversi menjadi CO2 dengan persamaan 2.45 
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3. Perhitungan Emisis yang dihasilkan dari serabut dan cagkang dengan persamaan 

2.46 

 

3.9.1 Analisis Hasil Potensi Emisi Yang Dapat Dikurangi Dari Pemanfaatan Gas 

Metana Sebagai Bahan Bakar Pengganti Cangkang 

Diharapkan dari pemanfaatan gas metana sebagai bahan bakar pengganti cangkang 

pada boiler pembangkit cogeneration system pabrik kelapa sawit ini mampu mengurangi 

emisi CO2 dalam jumlah yang besar. 

  

3.10 Jadwal Penelitian 

Berikut dibawah ini merupakan jadwal penelitian tugas akhir yang peneliti lakukan 

sebagai berikut: 

Tabel 3.10 Jadwal Penelitian 

Kegiatan Okt 

2019 

Nov  

2019 

Des  

2019 

Jan-mei 

2020 

Juni 

2019 

    1 2 3 4 

Pencarian Judul Dan 

Studi Pendahuluan 

 

√ 

       

Penyusunan Proposal 

Tugas 

Akhir/Bimbingan 

 

√ 

       

Pengambilan Data  √       

Pra Seminar Proposal   √      

Seminar Proposal   √      

Revisi  √ √ √ √     

Sidang Akhir        √ 

 

3.11 Kesimpulan 

 Langkah terakhir adalah pengambilan kesimpulan dan pemberian saran. 

Kesimpulan yang diambil berisikan poin – poin hasil dari analisa terhadap hasil penelitian 

yang telah dilakukan, sedangkan saran berisikan rekomendasi mengenai apa saja yang 

dapat dilakukan untuk menutupi kekurangan yang terjadi dalam penelitian dan 

memberikan masukan untuk penelitian selanjutnya. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Dengan mengambil studi kasus di pabrik kelapa sawit PT. Arya Rama Prakarsa dan 

PLTBg Rantau Sakti, maka penelitian mengenai “ Analisis Teknis Dan Ekonomi 

Pemanfaatan Gas Metana Sebagai Bahan Bakar Pengganti Pada Cogeneration System” 

terdapat beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut: 

1. Diketahui pada pabrik kelapa sawit PT. Arya Rama Prakarsa dengan pengolahan 

rata-rata 45 ton TBS/jam dapat menghasilkan cangkang dan serabut berturut-turut 

sebesar 5,85 ton/jam dan 3,15 ton/jam. 

2. Boiler pabrik kelapa sawit mengkonsumsi bahan bakar rata-rata sebesar 6 ton/jam, 

dengan persentase 70% serabut dan 30% cangkang, sehingga cogeneration system 

menghasilkan steam sebesar 27.000 kg/jam, dan kalor sebesar 2.001,75 kW. 

Setelah dilakukan analisis pembangkit cogeneration system pabrik kelapa sawit 

PT.ARP didapat, efisiensi insentropic turbin sebesar 50%, kerja turbin sebesar 

1.427 kW, efisiensi generator sebesar 91,8% dan daya listrik 1.310 kW, dan steam 

yang dibutuhkan untuk mengolah 1 ton TBS ialah 544,4 kg/jam. Serta efisiensi 

cogeneration system sebesar 66%. 

3. Dengan memanfaatkan gas metana sebesar 13.844,5 m3/hari atau sebesar 692,225 

m3/jam. sebagai bahan bakar  pengganti cangkang pada boiler pembangkit 

cogeneration system pabrik kelapa sawit mampu menghasilkan steam sebesar 

7.442,74 kg/jam, kalor sebesar 5.513,61 kW, daya turbin sebesar  392,07 kW dan 

daya listrik sebesar 359,92 kW. 

4. Pemanfaatan gas metana sebagai bahan bakar pengganti pada cogeneration system 

pabrik kelapa sawit ini membutuhkan biaya investasi total sebesar Rp 

4.441.710.679,0675, pendapatan penjulan cangkang sebesar Rp 3.214.070.400 per 

tahun, biaya energi listrik (LCoE) sebesar Rp 3.734,35/kWh, jumlah biaya selama 

umur proyek (LCC) Rp 6.132.320.492,4475. Hasil kelayakan ekonomi sistem NPV 

positif yakni Rp 74.685.044.060, payback period selama 1,4 tahun dan IRR sebesar 

23,35%. 
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5. Jumlah emisi yang dapat dikurangi dari pembakaran gas metana ialah sebesar 

67.564,3 tCO2/tahun dan besar emisi penggantian cangkang sebesar 1.337,6 

tCO2/tahun. Sehingga total pengurangan emisi ialah sebesar 68.901,9 tCO2/tahun. 

 

5.2 Saran  

 Dari penelitian yang telah dilakukan maka terdapat beberapa saran yang ingin 

disampaikan yaitu sebagai berikut: 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan perancangan sistem 

pemanfaatan gas metana dengan cogeneration system dengan menggunakan 

software sebagai alat bantu sehingga hasil penelitian bisa lebih maksimal. 

2. Penelitian selanjutnya disarankan agar dapat mengkombinasikan pembangkit 

cogeneration system yang ada pada pabrik kelapa sawit dengan Pembangkit 

Listrik Tenaga Biogas (PLTBg). Sehingga ketika pabrik tidak beroperasi energi 

listrik dapat di supply dari PLTBg sehingga tidak menggunakan genset 

berbahan solar lagi dan kelebihan gas metana dari PLTBg bisa gunakan sebagai 

bahan bakar pengganti cangkang pada cogeneration system sehingga 

penggunaan energi dapat lebih efisisen. 
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LAMPIRAN A 

Data Penelitian Terkait Pada PLTBg Rantau Sakti 

 

Tabel A1 Produksi Listrik Gas Engine PLTBg Rantau Sakti 

No Bulan Produksi Listrik (kWh)/bln Jam Operasi/bln 

1 Januari 238.765 735 

2 Februari 215.658 667 

3 Maret 238.620 733 

4 April 229.880 720 

5 Mei 224.789 730 

6 Juni 230.543 715 

7 Juli 225.670 730 

8 Agustus 226.980 725 

9 September 223.780 715 

10 Oktober 225.078 732 

11 November 223.896 717 

12 Desember 224.892 729 

 Total 2.728.551 8.648 

 

Tabel A2 Produksi Gas Metana PLTBg Rantau Sakti 

No Bulan Produksi Gas Metana 

(m3)/bln 

1 Januari 488.405 

2 Februari 441.140 

3 Maret 487.940 

4 April 472.200 

5 Mei 489.050 

6 Juni 472.150 

7 Juli 488.150 

8 Agustus 489.005 

9 September 470.770 

10 Oktober 486.008 

11 November 478.675 

12 Desember 490,006 

 Total 5.263.983 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabel A3 Konsumsi Gas Metana Gas Engine Tahun 2019 

No Bulan Konsumsi Gas Metana 

(m3)/bln 

1 Januari 59.930,25 

2 Februari 53.590 

3 Maret 59.350 

4 April 58.540,5 

5 Mei 60.789,5 

6 Juni 56.768 

7 Juli 61.002,5 

8 Agustus 60.789 

9 September 59.987,5 

10 Oktober 57.776 

11 November 60.541 

12 Desember 61.108,5 

 Total 710.172,75 

 

Tabel A4. Jumlah Feeding POME Pada Tahun 2019  

No Bulan Feeding POME (m3)/bln 

1 Januari 27.714  

2 Februari 25.601 

3 Maret 27.886 

4 April 26.980 

5 Mei 27.951 

6 Juni 26.890 

7 Juli 27.923 

8 Agustus 27.520 

9 September 26.550 

10 Oktober 27.850 

11 November 26.482 

12 Desember 27.945 

 Total 327.292 

 

 



 

 

 

LAMPIRAN B 

Data Penelitian Terkait Pada PT. Arya Rama Prakarsa 

 

Tabel B1 Profil Beban Per Item Pada Pabrik Kelapa sawit PT. Arya Rama Prakarsa 

No Deskripsi Konsumsi Energy (kWh) 

1 Stasiun Loading Ramps 90  

2 Stasiun Threshing (Perontokan Buah) 100 

3 Stasiun Screw Press 140  

4 Stasiun Deprecarping 110  

5 Stasiun Clarification dan oil pulrification 190  

6 Effluent Processing 140 

7 Stasiun Press Tandan Kosong 130  

8 Stasiun kernel 90  

9 Perumahan, Workshop,head office dan penerangan 

jalan 

120  

Total 1.100 

 

Tabel B2 Tabel Konsumsi energy Listrik Harian pada PT. Arya Rama Prakarsa 

Pukul Konsumsi Energy 

(kWh) 

Pukul Konsumsi Energy 

(kWh) 

07.00 115 19.00 1.100 

08.00 120 20.00 1.100 

09.00 898 21.00 1.100 

10.00 900 22.00 1.100 

11.00 1.050 23.00 1.100 

12.00 1.050 24.00 1.100 

13.00 1.050 01.00 1.100 

14.00 1.100 02.00 1.100 

15.00 1.100 03.00 1.100 

16.00 1.100 04.00 6.00 

17.00 1.100 05.00 119 

18.00 1.100 06.00 114,5 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabel B3 Penggunaan Energi Listrik PT. Arya Rama Prakarsa Tahun 2019 

No Bulan Penggunaan Enrgi 

(kWh/bln) 

Jam Operasi/Bulan 

1 Januari 757.500 621 

2 Februari 629.670 580 

3 Maret 757.234 619 

4 April 735.000 610 

5 Mei 757.046 618,5 

6 Juni 735.201 612 

7 Juli 757.238 620 

8 Agustus 757.520 619 

9 September 734.997 611 

10 Oktober 757,489 618 

11 November 734.890 609 

12 Desember 757.561 621 

Total 8.114.614 7.358,5 

 

Tabel B4 Produksi TBS PT. Arya Rama Prakarsa 2019 

No Bulan Produksi (Ton ) Jam Operasi/Bulan 

1 Januari 592.100 621 

2 Februari 534.800 580 

3 Maret 593.500 619 

4 April 573.000 610 

5 Mei 592.050 618,5 

6 Juni 574.050 612 

7 Juli 591.990 620 

8 Agustus 592.030 619 

9 September 573.050 611 

10 Oktober 591.900 618 

11 November 574.025 609 

12 Desember 592.250 621 

Total 6.974.745 7.358,5 

 

 

 



 

 

 

LAMPIRAN C 

DOKUMENTASI 

 

C.1 Dokumentasi Pada PLTBg Rantau Sakti 
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LAMPIRAN D 

Dokumentasi Pada PT. Arya Rama Prakarsa 

 

D1. Foto Dokumentasi Di PT. Arya Rama Prakarsa 
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