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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kebutuhan listrik di masa sekarang ini mengalami peningkatan yang 

sangat drastis, hal ini disebabkan karena meningkatnya jumlah penduduk, 

bertambah majunya teknologi yang ada disertai dengan meningkatnya industri. 

Untuk mencukupi kebutuhan listrik tersebut maka pemerintah membangun 

pembangkit-pembangkit listrik baru dengan bahan bakar yang murah. 

Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dengan bahan bakar batubara kini 

sedang dikembangkan di berbagai wilayah karena bahan bakar utama batubara 

yang lebih ekonomis dibanding dengan bahan bakar minyak. Prinsip kerja dari 

PLTU adalah panas dari hasil pembakaran batubara digunakan untuk mengubah 

air laut menjadi uap kemudian uap tersebut digunakan untuk memutar turbin yang 

seporos dengan generator sehingga generator menghasilkan listrik. Dalam 

prosesnyaPLTU menggunakan berbagai macam peralatan utama dalam prosesnya 

contohnya boiler, kondensor, turbin, dan generator. Peralatan pendukung misalnya 

pompa pelumas, pompa air pendingin, sistem pendingin generator,dll. Peralatan 

utama maupun pendukung tersebut jika digunakan terus-menerus maka akan 

berkurang keandalannya maupun umur pemakaiannya, hal itu berkaitan langsung 

dengan efisiensi sebuah pembangkit. Sebuah pembangkit yang mempunyai 

efisiensi rendah maka akan terjadi pemborosan bahan bakar karena jumlah bahan 

bakar tidak semuanya diubah menjadi listrik, hal ini tentu saja menyebabkan 

kerugian secara finansial.  
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Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengetahui kinerja pembangkit 

dengan mengevaluasi heat ratesiklus uap dan efisiensi termalturbin. 

1.2 Perumusan Masalah 

Keandalan sebuah pembangkit listrik tenaga uap sangat bergantung pada 

kinerja peralatannya. Akibat dari faktor usia pakai pada peralatan pembangkit 

dapat menyebabkan efisiensi menurun, energi panas yang diperlukan untuk 

membangkitkan listrik bertambah, dan juga pemborosan bahan bakar sehingga 

terjadi kerugian finansial.Oleh karena itu, pada penelitian kali ini penulis 

mempelajari pengaruh usia pakai terhadapkinerja pembangkit dengan 

mengevaluasiheat ratesiklus uap dan efisiensi termalturbin. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Agar penelitian dan pembahasan tentangevaluasi heat ratesiklus uap dan 

efisiensi termalturbin unit 2 PLTU 1 Jawa Tengah Rembang ini tidak terlalu 

meluas dan penelitian ini dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan, maka 

perlu diberikan batasan sebagai berikut : 

a. Hanya membahas Pembangkit ListrikTenaga Uap dan tidak 

membahaspembangkit lainnya. 

b. Pengambilan data berdasarkan databasecontrol room dan logsheet pada 

PLTU 1 Jawa Tengah Rembang dengan kondisi saat beban 300 MW 

(±1 MW). 

c. Unit pembangkit telah beroperasi ±16 bulan. 

d. Evaluasi menggunakan metode penghitungan heat ratedan efisiensi 

termal. 
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e. Menggunakan program bantu Chemical Logic SteamTab 

Companionguna menentukan besarnya nilai entalpi. 

f. Pengolahan data menggunakan software Microsoft Excel 2010 guna 

memudahkan penghitungan dan analisis Tugas Akhir. 

1.4 Tujuan 

Adapun tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah mengevaluasikinerja 

pembangkit unit 2 di PLTU 1 Jawa Tengah Rembang. 

1.5 Manfaat 

Adapun manfaat dari penulisan Tugas Akhir ini adalah : 

a. Hasil penelitian bisa dipakai sebagai referensi dalam mengetahui dan 

meningkatkan efisiensi pembangkit listrik tenaga uap pada umumnya. 

b. Hasil penelitian bisa dipakai sebagai masukkan dalam peningkatan 

efisiensi PLTU 1 Jawa Tengah Rembang. 

1.6 Sistematika Penulisan Laporan 

Laporan Tugas Akhir ini dibagi menjadi tiga bagian meliputi bagian awal, 

bagian isi,dan bagian penutup. Adapun sistematika penulisan laporan Tugas Akhir  

ini adalah sebagai berikut: 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang masalah, ruang lingkup permasalahan, maksud dan 

tujuan, dan sistematika penulisan laporan. 

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi dasar-dasar teori dan materi yang digunakan dalam pelaksanaan 

penulisanTugas Akhir. 
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3. BAB III PROSEDUR PELAKSANAAN TUGAS AKHIR 

Berisi tentang segala bentuk prosedur yang diperlukan untuk 

penyelesaianproyek Tugas Akhir. 

4. BAB IV EVALUASI dan PEMBAHASAN 

Berisi tentang tentang hasil pengolahan data yang dilakukan serta 

pembahasan mengenai hubungan antara hasil pengolahan data dengan 

teori yang telah ada. 

5. BAB V PENUTUP 

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dianalisis beserta 

dengan saran untuk penelitian berikutnya. 


