
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Penelitian Pendahuluan

Dalam penelitian sebuah Tuga Akhir, metodologi penelitian mempunyai

peranan penting sekali, karena pada metodologi penelitian ini menggambarkan

langkah-langkah secara sistematis yang dilakukan dalam memecahkan

permasalahan yang diangkat. Adapun metodologi yang dilakukan dalam

penelitian ini adalah :

Penelitian Pendahuluan

Studi Literatur

Idenfikasi Masalah

Perumusan Masalah

Penetapan Tujuan

Pengumpulan Data
1. Data Primer

-Wawancara
2. Data Sekunder

- Berita Acara
- Pemakaian BBM
- Laporan Produksi KWH
- Proses Perhitungan Turbin Gas

Perhitungan Proses
(PLTG)

Selesai

Perhitungan Proses
(PLTU)

Perhitungan Proses
(PLTGU)

Penutup

Analisa

Gambar 3.1 Flowchart Penelitian
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Penelitian ini dilakukan berdasarkan pendekatan partisipatif dengan tujuan

transfer pengetahuan. Dan penelitian pendahuluan dilakukan untuk mengetahui

lebih detail tentang informasi-informasi yang diperlukan untuk menentukan

variabel penelitian dan untuk mengetahui permasalahan yang akan diteliti lebih

lanjut. Adapun cara melakukan survei pendahuluan adalah :

1. Orientasi terhadap perusahaan dengan cara wawancara.

2. Menentukan tema permasalahan yang akan diteliti dengan cara melakukan

studi pustaka guna memperoleh berbagai teori-teori dan konsep yang akan

mendukung penelitian yang akan dilaksanakan.

3. Mencari data dari perusahaan dengan cara melakukan survey dan mencari

informasi sebanyak-banyaknya tentang sistem proses pembangkit energi

litrik. Sehingga didapatkan data mentah yang di butuhkan untuk diolah.

3.2 Studi Literatur

Studi literatur adalah tahapan awal yang dilakukan untuk mengetahui

tentang teori-teori yang dibutuhkan dalam pengidentifikasian masalah yang akan

diteliti. Teori-teori tersebut dapat diperoleh dari buku, jurnal dan skripsi.

3.3 Identifikasi Masalah

Dalam survei pendahuluan sebelumnya, peneliti melakukan survei ke

perusahaan agar mendapatkan bahan yang akan diteliti sesuai dengan apa yang

dibutuhkan. Setelah melakukan survei itu, barulah peneliti mengidentifikasi

masalah-masalah yang ada di perusahaan sehingga masalah yang akan diteliti bisa

fokus pada satu permasalahan saja.

3.4 Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan

jawabannya melalui pengumpulan dan pengolahan data. Tujuan dari perumusan

masalah adalah untuk memperjelas tentang masalah yang akan diteliti dan dibahas

dalam penelitian ini. Dari identifikasi masalah yang ada, maka didapatlah suatu

permasalahan.
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3.5 Penetapan Tujuan

Dalam sebuah penelitian, akan ada hasil yang akan dicapai. Suksesnya

penelitian dapat dilihat dari tujuan penelitian apakah sudah sesuai dengan yang

diharapkan atau tidak. Oleh karena itu, penetapan tujuan penelitian merupakan

suatu target yang ingin dicapai dalam upaya menjawab segala permasalahan yang

sedang dihadapi / diteliti.

3.6 Pengumpulan Data

Untuk menghasilkan penelitian yang ilmiah dan bisa dipertanggung

jawabkan, data merupakan hal yang sangat signifikan. Oleh sebab itu data yang

dikumpulkan haruslah benar-benar real dan bukan rekayasa. Ada dua hal utama

yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian, yaitu kualitas instrumen

penelitian dan kualitas pengumpulan data. Dalam penelitian ini teknik

pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer yaitu data atau informasi yang langsung memberikan data

kepada pengumpul data (Sugiyono, 2011). Pengumpulan data ini dilakukan

di PLTG Balai Pungut. Adapun teknik yang termasuk pengumpulan data ini

adalah sebagai berikut:

1. Metode Observasi

Metode ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung apa yang

diteliti sesuai dengan data yang dibutuhkan. Seperti data kebutuhan

bahan bakar saat beroperasi dan daya yang dihasilkan saat

pengoprerasian berjalan normal.

2. Metode Wawancara

Metode ini dilakukan dengan cara mewawancarai, pekerja dan beberapa

karyawan di PLTG Balai Pungut. Seperti jumlah kutub turbin yang ada

diunit PLTG tersebut.
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b. Data Sekunder

Data sekunder ini merupakan data yang secara tidak langsung memberikan

informasi kepada pengumpul data seperti melalui dokumen. Adapun teknik

pengumpulan data dengan metode ini adalah sebagai berikut:

1. Studi Literatur

Studi literatur adalah tahapan awal yang dilakukan untuk mengetahui

tentang teori-teori yang dibutuhkan dalam pengidentifikasian masalah

yang akan diteliti. Teori-teori tersebut dapat diperoleh dari buku, jurnal,

skripsi, dan laporan praktikum.

2. Pemahaman Dokumen

Metode pengumpulan data dengan cara mengadakan studi kepustakaan

dengan mempelajari literatur, artikel dan lain sebagainya yang

berhubungan dengan penyusunan laporan tugas akhir.

3.7 Pengolahan Data

Setelah data diperoleh, langkah selanjutnya adalah pengolahan data dengan

metode-metode yang sudah ditetapkan. Pengolahan data berisi mengenai

pengolahan data-data yang telah diperoleh dari hasil pengumpulan data untuk

mendapatkan tujuan dari penelitian. Pengolahan data ini bertujuan agar data

mentah yang diperoleh bisa dianalisa dan kemudian memudahkan dalam

mengambil kesimpulan atau menjawab permasalahan dari penelitian ini.

3.7.1 Data Yang Diperoleh

Penelitian ini dilaksanakan pada PLTG di Balai Pungut, sebuah perusahaan

pembangkit energi listrik, sehingga diperoleh sejumlah data yang berhubungan

dengan tujuan penelitian. Data – data yang diperoleh antara lain adalah :

1. Data-data Pembangkit energi gas  Balai Pungut (PLTG)

2. Data-data yang bias memperoleh  Pembangkit energi baru dari proses uap

Balai Pungut (PLTU).

3. Proses kerja dari sistem gabungan ( combine cycle ) antara gas dan uap

pada Pembangkit energi Balai Pungut.
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3.7.2 Tahap Pengolahan Data

A. Perhitungan Turbin Gas

Menghitung laju aliran massa bahan bakar yang disupplay pada ruang

bakar dari unit turbin gas dapat dihitung dengan persamaan pada rumus 2.1

B. Menghitung laju aliran massa udara yang dapat dihitung dengan

persamaan pada rumus 2.2

C. Menghitung perbandingan berat udara bahan bakar  dapat dihitung dengan

menggunakan persamaan pada rumus 2.3

D. Menentukan isentropik keluar compressor, temperatur keluar kompresor

dapat dihitung dengan persamaan pada rumus 2.4

E. Menghitung temperatur aktual keluar kompressor dapat dicari dengan

persamaan pada rumus 2.5

F. Menghitung Kerja Aktual Kompressor dapat dihitung dengan

menggunakan persamaan pada rumus 2.6

G. Menghitung temperatur isentropik keluar turbin gas dengan persamaan

pada rumus 2.7

H. Menghituing kerja isentropik turbin dengan persamaan pada rumus 2.8

I. Menghituing kerja aktual turbin gas dengan persamaan pada rumus 2.9

J. Menghitung laju kalor yang dilepaskan (gas buang) oleh turbin gas

ditentukan dengan persamaan pada rumus 2.10

K. Menghitung Kerja netto keluaran generator gas dengan persamaan pada

rumus 2.11

L. Menghitung efesiensi thermal siklus gas dengan persamaan pada rumus

2.12

M. Menghitunga daya total turbin gas dengan persamaan pada rumus 2.13

N. Menghitung kapasitas total intalasi gabungan, kapasitas total atau daya

total yang dihasilkan oleh intalasi gabungan gas dan uap dengan

persamaan pada rumus 2.14
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3.8 Analisa

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan, maka selanjutnya kita

dapat menganalisa lebih mendalam dari hasil pengolahan data tersebut. Analisa

tersebut akan mengarahkan pada tujuan penelitian dan akan menjawab pertanyaan

pada perumusan masalah.

3.9 Penutup

Penutup berisi kesimpulan dari penelitian dan saran. Kesimpulan ini

merupakan jawaban dari tujuan penelitian, apabila semua tujuan penelitian sudah

terjawab pada kesimpulan, berarti penelitian ini sudah benar. Saran merupakan

masukan kepada pihak perusahaan dan sebagai langkah perbaikan pada penelitian

selanjutnya.


