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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka memenuhi kebutuhan listrik yang semakin kemari semakin

besar, Indonesia mencanangkan program percepatan pembangunan pembangkit

listrik sebesar 10.000 MW dengan mendirikan beberapa pembangkit listrik. Baik

itu PLTA, PLTP, PLTU maupun PLTU. Akan tetapi menimbang efisiensinya

yang tinggi, bahan bakar yang relatif lebih murah, serta kontinuitas yang lebih

terjamin jika dibandingkan pembangkit jenis lain, maka PLTU lebih

diprioritaskan untuk menyangga pemenuhan kebutuhan energi listrik di Indonesia.

Salah satu pembangkit listrik tenaga uap yang didirikan di Jawa adalah PLTU

Rembang yang berkapasitas maksimal 2 x 315 MW dengan bahan bakar batubara.

Batubara merupakan campuran yang sangat kompleks dari zat kimia

organik yang mengandung karbon, oksigen, dan hidrogen dalam sebuah rantai

karbon. Dalam pengertian lain, batubara adalah batuan sedimen yang dapat

terbakar berasal dari tumbuhan serta berwarna coklat sampai hitam, yang sejak

pengendapannya terkena proses fisika dan kimia yang menjadikan kandungan

karbonnya kaya.

Dalam kaitannya sebagai salah satu sumber energi, batubara bahan bakar

utama pembangkit listrik, dalam hal ini pembakaran batubara untuk menghasilkan

uap. Hampir seluruh pembangkitan energi listrik skala besar di dunia dihasilkan

melalui siklus uap. Uap dihasilkan dari pemanasan air di dalam boiler yang

selanjutnya dipakai memutar turbin - generator sehingga dihasilkan listrik. Dalam
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pembangkit listrik non nuklir panas didapatkan dari pembakaran bahan bakar fosil

salah satunya adalah batubara dimana panas didapatkan dari hasil pembakaran

yang digunakan untuk menguapkan air.

Batubara dalam penggunaannya pada PLTU memiliki peringkat tersendiri,

yaitu tingkat rendah (Low Rank), tingkat menengah (Mid Rank), dan tingkat tinggi

(High Rank).  Pada PLTU Rembang di desain menggunakan kombinasi batubara

Low Rank dan dan batubara Mid Rank untuk mencapai beban puncak. Akan tetapi

pada bulan – bulan musim penghujan rawan terjadi kehabisan stok batubara,

karena terhalangnya pasokan. Seperti pada tanggal 25 Februari 2015, PLTU

Rembang kehabisan stok batubara tipe Mid Rank, sedangkan unit diharuskan

untuk tetapmelayani beban puncak, oleh karena itu digunakan batubara LRC

secara penuh. Ketidaksesuaian penggunaan batubara ini akan menurunkan kinerja

PLTU Rembang.

Salah satu hal yang menjadi parameter penting untuk menentukan kinerja

sebuah PLTU adalah nilai heat rate (laju kalor) yang dihasilkan oleh perangkat

boiler serta turbin yang dipakai. Oleh karena itu, penyusun memilih untuk

mengkaji pengaruh penggunaan batubara Low Rank terhadap kinerja Unit #20

PLTU Rembang ditinjau dari Net Plant Heat Rate unit tersebut.

1.2 Pembatasan Masalah

Kinerja sebuah PLTU dipengaruhi oleh berbagai hal. Salah satunya jenis

batubara yang digunakan. Pada tulisan ini akan dievaluasi seberapa besar

pengaruh penggunaan batubara dengan jenis Low Rank jika dibandingkan dengan

penggunan batubara campuran Mid Rank dan Low Rank terhadap kinerja PLTU

Rembang. Evaluasi kinerja PLTU akan ditinjau dengan melalui pengukuran Net
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Plant Heat Rate pada beban puncak 300 MW pada kondisi menggunakan 100%

batubara Low Rank dan campuran 50% batubara Mid Rank dan 50 % batubara

Low Rank.

Evaluasi kinerja sebuah unit PLTU memiliki cakupan yang luas dan rumit,

oleh karena itu pada tulisan ini dierikan batasan masalah, yaitu :

1. Hanya membahas proses pada PLTU batubara dan tidak pada pembangkit

dengan energi lain,

2. Kinerja PLTU ditinjau dari Net Plant Heat Rate pada beban 300 MW

3. Hanya membandingkan penggunaan batubara kalori rendah dengan

penggunaan kombinasi batubara kalori rendah dan menengah

4. Data yang digunakan merupakan data pada CCR unit #20 PLTU Rembang

5. Kondisi peralatan diasumsikan sama.

6. Data analisa batubara merupakan data dari PLTU Rembang, bukan

pengujian sendiri.

7. Klasifikasi Batubara berdasarkan kepada klasifikasi yang berlaku pada

PLTU Rembang

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dari penyusunan Tugas Akhir ini yaitu  :

1. Melakukan Perhitungan Efisiensi Boiler

2. Melakukan Perhitungan Turbine Heat Rate

3. Melakukan Perhitungan Net Plant Heat Rate

4. Membandingkan hasil perhitungan Net Plant Heat Rate antara penggunaan

batubara kalori rendah dan kombinasi.
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1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan setelah selesainya penyusunan Tugas Akhir ini

adalah sebagai berikut.

1. Menambah ilmu pengetahuan dan teknologi bagi penulis maupun pembaca,

2. Mengetahui dunia kerja di PLTU.

3. Memahami metode perhitungan yang digunakan untuk evaluasi kinerja

PLTU.

1.5 Sistematika Penulisan Laporan

BAB I PENDAHULUAN

Berisi mengenai latar belakang, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi mengenai siklus rankine, siklus produksi PLTU, boiler, turbin uap,

kesetimbangan energi, batubara.

BAB III PROSEDUR PELAKSANAAN TUGAS AKHIR

Membahas mengenai objek penelitian, alat pengukuran, proses pengambilan data,

variabel penelitian serta langkah perhitungan.

BAB IV EVALUASI DAN PEMBAHASAN

Membahas mengenai proses perhitungan Net Plant Heat Rate, serta

pembahasannya

BAB V KESIMPULAN

Berisi tentang kesimpulan evaluasi yang dilakukan.


