
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Pada sistem Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), boiler merupakan bagian 

yang sangat penting di dalam proses menghasilkan uap yang digunakan untuk 

menggerakkan turbin menjadi sebuah energi mekanik yang memutar generator sehingga 

menghasilkan energi listrik.  

 Boiler atau biasa disebut ketel uap merupakan komponen yang berfungsi untuk 

mengubah fasa cair menjadi uap melalui proses perpindahan panas. Air laut yang 

dipompa dengan Sea Water Pump akan mengalami perlakuan  water treatment  dalam 

unit sehingga menghasilkan air demin. Air demin akan dilewatkan beberapa heater 

untuk meningkatkan temperatur, kemudian menggunakan Boiler Feed Pump akan 

dipompakan menuju tube-tube  economizer yang sudah merupakan bagian dari boiler. 

Pada boiler, terdapat sebuah komponen yang bernama furnace. Furnace atau ruang 

bakar ini merupakan bagian penghasil kalor yang didapatkan melalui proses 

pembakaran bahan bakar. Proses perpindahan panas terjadi ketika air di dalam tube-tube 

economizer dipanaskan dengan kalor hasil pembakaran pada furnace. Furnace pada 

PLTU 1 Jawa Barat Indramayu menggunkan tipe front-rear, yaitu letak burner terdapat 

pada dua sisi yang berhadapan. Bahan bakar yang digunakan pada PLTU 1 Jawa Barat 

Indramayu ini ada dua macam, yaitu HSD (High Speed Diesel) dan batubara. HSD 
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digunakan khusus ketika unit melakukan start-up setelah inspeksi tahunan maupun trip, 

sedangkan batubara digunakan ketika produksi. 

 Proses pembakaran merupakan reaksi kimia antara material yang dapat terbakar 

dengan oksigen pada volume dan waktu tertentu. Pembakaran batu bara memerlukan 

rasio yang tepat antara udara pembakaran dan bahan bakar agar pembakaran terjadi 

secara sempurna. Excess air (udara berlebih) dibutuhkan pada proses pembakaran agar 

terjadi secara sempurna. 

Berdasarkan kondisi power plant saat ini, terdapat pengecekan/sampling 

kandungan flue gas (gas buang) pada boiler dan kandungan unsur-unsur pada batubara 

ketika performance test. Data hasil pengecekan akan diolah untuk menentukan efisien 

atau tidaknya performa boiler. Oleh karena itu, pada laporan ini akan dilakukan evaluasi 

bilangan excess air untuk menentukan apakah performa boiler efisien atau tidak. 

Sampel data yang diambil bersumber dari hasil performance test boiler unit 2 ketika 

beban bervariasi. 

1.2 Pembatasan Masalah 

Adapun batasan-batasan masalah yang diambil dalam analisa ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Pengambilan data dilaksanakan di boiler unit 2 PLTU 1 Jawa Barat 

Indramayu. 

2. Perhitungan dilakukan ketika beban bervariasi antara 158MW – 333MW. 

3. Data kandungan batu bara berdasarkan hasil performance test unit 2 tanggal 

16-18 November 2013. 

 



3 
 

1.3 Tujuan Tugas Akhir 

Adapun tujuan Tugas Akhir ini untuk mengevaluasi bilangan excess air metode 

O2 content pada flue gas Economizer Outlet dan Air Pre Heater outlet dan metode 

berdasarkan pengaruh dari O2 content pada flue gas yang keluar dari Economizer 

maupun Air Pre Heater, Volume of Dry Product (VDP) dan Theoritical Air (AO) pada 

beban bervariasi PLTU 1 Jawa Barat Indramayu. 

1.4 Manfaat Tugas Akhir 

Manfaat yang dapat diambil dari Tugas Akhir ini adalah 

1. Mengetahui bilangan excess air PLTU 1 Jawa Barat Indramayu terhadap 

grafik excess air – O2 content. 

2. Memberikan rekomendasi kepada perusahaan untuk bilangan excess air yang 

optimal pada unit 2 PLTU 1 Jawa Barat Indramayu. 

1.5 Sistematika Penulisan Laporan 

Laporan Tugas Akhir terbagi menjadi bab-bab yang diurakan secara terperinci. 

Adapun sistematika penulisan laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Membahas mengenai latar belakang masalah, pembatasan masalah, tujuan tugas akhir, 

manfaat tugas akhir, dan sistematika penulisan laporan tugas akhir. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Membahas mengenai boiler, sistem udara pembakaran dan gas buang, dasar-dasar teori 

pembakaran, proses pembakaran, excess air, dan batubara. 

 

 



4 
 

BAB III PROSEDUR PELAKSANAAN TUGAS AKHIR 

Membahas mengenai prosedur pelaksanaan tugas akhir, yaitu sebelum, selama, dan 

sesudah pelaksanaan Tugas Akhir serta membahas tentang evaluasi keseluruhan hasil 

analisa beserta tinjauan kepustakaan yang ada. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Membahas mengenai hasil dan pembahasan keseluruhan Tugas Akhir. 

BAB V 

Membahas kesimpulan dan saran mengenai Tugas Akhir. 


