
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zaman sekarang ini, listrik menjadi kebutuhan primer dalam kehidupan

manusia sehari-hari. Sektor rumah tangga, bangunan komersial, dan industri

membutuhkan listrik untuk mendukung setiap aktivitas. Di masa sekarang

kebutuhan listrik semakin meningkat sejalan dengan berkembangnya teknologi.

Perkembangan yang pesat ini harus diikuti dengan perbaikan kualitas dan

keandalan energi listrik yang dihasilkan. Kualitas dari suatu energi listrik dapat

dilihat dari segi ekonomis dan teknis, hal yang menyangkut kualitas energi listrik

dari segi teknis yaitu daya, frekuensi dan keandalan.

Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) menggunakan gas alam atau

bahan bakar minyak untuk menggerakan turbin gas yang dikopel langsung dengan

generator, sehingga generator tersebut dapat menghasilkan energi listrik. Prinsip

kerja ini sama dengan prinsip kerja Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Yang membedahkan adalah pada PLTU, untuk memutar turbin digunakan uap

yang diperoleh dengan mendidihkan air. Sehingga dibutuhkan suatu boiler untuk

mendidihkan air tersebut. Sedangkan pada PLTG tidak diketemukan adanya

boiler(Ahmad, 2010).

Untuk dapat hidup dalam pembangunan berkelanjutan apabila

pembangunan industri berada dalam kondisi industri yang berwawasan lingkugan

yaitu industri berusaha memelihara kestabilan dan melastarikan ekosistemnya.

Tindakan yang diperlukan untuk melestarikan ekosistem industri adalah

mencegah pencemaran, mengurangi emisi – emisi, melestarikan keaneka ragaman

hayati, menggunakan sumber daya biologi terpulihkan secara berkelanjutan dan

mempertahankan keterpaduan ekosistem satu dengan ekosistem yang lain

(Ginting, 2007).

Pembangkit Listrik Tenaga Gas yang ada di Balai Pungut adalah salah satu

sumber energi yang menghasilkan daya sebesar 20-30 MW. Sisa proses yang
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menghasilkan daya uap panas sebesar 500 C- 575 C adalah energi yang

terbuang sia sia. Pada sisa uap panas yang ada di Balai Pungut belum

dimanfaatkan sehingga memiliki peluang besar untuk menghasilkan energi baru

jika uap panas tersebut dapat digunakan untuk memutar turbin yang ada di heat

recovery steam generator. Dari uap panas pembangkit listrik tenaga gas ini dapat

di kelolah dan dimanfaatkan menjadi energi baru yang sering kita dengar dengan

sebutan Pembangkit Listrik Tenga Gas dan Uap. Pembangkit Listrik Tenaga Gas

di Balai Pungut sekarang ini masih membuang semua sisa industri dari proses

pembakaran yang terjadi di dalam turbin gas yang hanya menghasilkan daya

sesuai target operasi dari proses pembakaran bahan bakar minyak sehingga

memutarkan turbin dan menghasilkan daya.

Gambar 1.1 Pembuangan uap panas

Pembangkit listrik tenaga gas yang ada di Balai Pungut seharus nya dapat

memanfaatkan uap panas yang bersuhu tinggi untuk penghasil sumber energi baru

yang dapat menambah jumlah daya dalam setiap proses pembakaran bahan bakar

yang ada di turbin gas yang mampu menghasilkan sisa uap 500 C- 575 C bisa

dimanfaatkan untuk memanaskan air didalam HRSG ( Heat Recovery Steam

Generator) sebagai  pembangkit listrik tenaga uap. Dari hasil pemanasan itu

didapatlah sumber energi yang baru, yaitu pembangkit listrik tenaga uap.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti merumuskan

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana mengetahui hasil perhitungan jumlah energi yang dihasilkan

dari pemanfaatan energi panas yang ada di unit Pembangkit Listrik Tenaga

gas Bagai pungut.

2. Bagaimana menganalisis pemanfaatan energi panas dari sisa pembakaran

pada proses unit Pembangkit Listrik Tenaga Gas di Balai Pungut.

1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah

dijelaskan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah:

1. Mengetahui hasil perhitungan pemanfaatan energi panas yang ada di unit

PLTG dengan menggunakan metode Siklus Bryton

2. Menganalisa pemanfaatan energi panas dari sisa pembakaran pada proses

Pembangkit Listrik Tenaga Gas yang ada di Balai Pungut.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan demikian manfaat yang ingin dicapai oleh penulis diantaranya

adalah sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Dapat memberikan informasi berupa masukan dan gambaran bagi pihak

pembangkit listrik tenaga gas untuk  dapat memamfaatkan energi panas

atau uap sisa pembakaran dari proses Pembangkit Listrik Tenaga Gas

menjadi suatu energi yang baru.
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2. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat memberikan  pengetahuan  dan  pemahaman  tentang

proses pembangkit energi baik yang bersangkutan dengan pembangkit

listrik tenaga gas maupun pembangkit listrik tenaga gas dan uap.

3.  Bagi pihak lain

Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk menambah pengetahuan dan

sekaligus sebagai bahan perbandingan untuk penelitian yang serupa, serta

juga  dapat  digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pihak yang

ingin mendirikan suatu pembangkit listrik, khususnya dalam mengambil

pemanfaatan sisa proses produksi.

1.5 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan sesuai dengan pelaksanaan serta hasil

yang ingin dicapai, maka peneliti melakukan pembatasan dalam penelitian ini,

batasan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian hanya mencangkup kawasan pembangkit listrik tenaga gas

sampai menghasilkan energi dan membuang sisa uap yang dimamfaatkan

menjadi sumber energi baru.

2. Tidak membahas dampak uap energi panas yang ada di unit pembangkit

listrik tenaga gas di Balai Pungut  jika tidak dimanfaatkan.

3. Selama penelitian berlangsung, sistem pembangkit listrik tenaga gas di

Balai Pungut berjalan normal.

4. Kapasitas daya yang dihasilkan hanya sebesar 20-30 MW dan

menghasilkan uap panas dengan temperatur 500 C- 575 C jumlah energi

tetap tanpa ada gangguan selama dalam penelitian.

5. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data proses produksi

pada  bulan Februari tahun 2013
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1.6 Posisi Penelitian

Penelitian mengenai pembangkit listrik tenaga gas ini telah banyak

dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, sehingga penelitian saya ini memiliki

landasan yang kuat dan memiliki acuan sebagai refrensi untuk mencapai hasil

yang optimal. Untuk dapat melihat secara lebih jelas posisi peneliti dengan yang

lainnya, maka akan ditampilkan pada tabel dibawah ini.

Tabel : 1.1 Tabel Posisi Penelitian

Nama GANIS RAMA
PRADIKA

TEKAD
SITEPU

DYOS SANTOSO DANI SUSILO

Tahun 2010 2010 2011 2013

Judul
Penelitian

Pengendalian
START UP Gas
turbin generator

Kajian
penggunaan
HRSG pada suatu
instalasi turbin
gas

Analisis eksergi
siklus kombinasi
turbin Gas dan Uap.

Analisis
pemanfaatan
energi panas pada
sisa pembakaran
pada proses
Pembangkit
Listrik Tenaga
Gas

Tujuan
Penelitian

Objek

Mengetahui
sistem kerja
pembangkit
energi listrik
tenaga gas dan
uap (PLTGU).

Kombinasi siklus
turbin gas dengan
siklus turbin uap

Menghitung siklus
kombinasi dan
peningkatan
efesiensi.

Menganalisa dan
menghitung
pemanfaatan energi
panas atau uap sisa
pembakaran dari
proses pembangkit
listrik tenaga gas

Metode SPEEDTRONICT

M MARK V
Perhitungan Siklus

Bryton
Termodinamika Perhitungan Siklus

Bryton

Penelitian
PT. INDONESIA

POWER UBP
SEMARANG

STUDI
LITERATUR

PLTGU UNIT
INDRALAYA

PLTG
BALAI PUNGUT
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1.7 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai isi keseluruhan

dalam penulisan laporan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan

menjadi sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini merupakan pengantar dari penulisan Laporan menuju pada

pembahasan yang lebih lanjut. Pada bab ini diuraikan mengenai latar

belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, batasan masalah, posisi penelitian serta sistematika

penulisan.

BAB II Landasan Teori

Pada bab  ini diuraikan  tentang  teori-teori mengenai Pembangkit

energi listrik, yang digunakan dalam pembatasan  maupun penyelesaian

masalah.

BAB III Metodologi Penelitian

Pada bab ini berisi tentang obyek penelitian, teknik pengumpulan data,

alat yang digunakan serta análisis untuk menyelesaikan masalah dan

kerangka pemecahan masalah.

BAB IV Pengumpulan dan Pengolahan Data

Bab ini menyajikan teknik pengumpulan data yang diperlukan dan

teknik pengolahan data yang digunakan dalam pemecahan masalah,

yang akan  membahas mengenai pemanfaatan energi panas atau uap

sisa pembakaran dari proses Pembangkit Listrik Tenaga Gas.

BAB V Analisa

Berisikan pembahasan tentang hasil-hasil analisa dari pengolahan data-

data yang diperoleh di tempat penelitian.
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BAB VI Kesimpulan dan Saran

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari hasil pengolahan dan analisa data

yang diperoleh serta saran yang dapat dijadikan masukan bagi penulis

ataupun perusahaan yang dijadikan sebagai tempat penelitian.


