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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

PLTU 1 Jawa Barat Indramayu merupakan pembangkit listrik tenaga uap 

yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakar utamanya. Selain batu bara 

sebagai bahan bakar, tentunya boiler juga membutuhkan udara pembakaran agar 

terjadi pembakaran yang baik. Udara pembakaran yang dimasukkan ke dalam 

boiler harus melewati sistem udara pembakaran terlebih dahulu agar kerugian-

kerugian dapat diminimalisir. Salah satu cara untuk meminimalisir kerugian 

dalam proses pembangkitan listrik ini adalah dengan memasang alat pemanas 

udara pembakaran atau biasa disebut dengan air preheater. Alat pemanas udara 

pembakaran ini digunakan untuk memanaskan udara sebelum masuk ke boiler 

agar udara yang masuk ke boiler sebagai udara pembakaran sudah memiliki suhu 

yang tinggi sehingga mempercepat terjadinya pembakaran dan pada akhirnya 

dapat meningkatkan efisiensi dari pembakaran di dalam boiler PLTU 1 Jawa Barat 

Indramayu. 

Prinsip kinerja air preheater secara umum adalah dengan melewatkan gas 

panas sisa pembakaran ke plat-plat yang biasa disebut elemen penukar panas yang 

telah disusun dalam air preheater. Panas yang ada dalam sisa gas buang ini akan 

berpindah pada elemen penukar panas tersebut. Elemen penukar panas yang 

disusun melingkar akan diputar oleh motor listrik sehingga akan berpindah dari 

sisi gas buang ke sisi yang dilewati oleh udara pembakaran. Udara pembakaran 
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yang bersuhu rendah akan melewati elemen-elemen penukar panas yang sudah 

dipanaskan oleh gas buang sisa pembakaran sehingga akan terjadi perpindahan 

panas dari elemen penukar panas ke udara pembakaran. Setelah melewati air 

preheater, udara pembakaran akan mempunyai suhu yang jauh lebih tinggi untuk 

kemudian dimasukkan ke dalam ruang bakar pada boiler.  

Air preheater beroperasi terus menerus selama unit beroperasi. Kondisi ini 

berlangsung selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun sehingga pasti akan 

terjadi penurunan performa. Penurunan performa atau unjuk kerja ini bisa 

disebabkan oleh beberapa hal, misalkan pengotoran pada elemen penukar panas 

dan juga kebocoran pada seal. Untuk mengetahui apakah terjadi penurunan unjuk 

kerja atau tidak, maka diperlukan suatu evaluasi unjuk kerja dengan melihat 

parameter-parameter utama yang berpengaruh. Evaluasi unjuk kerja pada air 

preheaterini pada akhirnya bisa dijadikan sebagai indikasi dasar untuk melakukan 

perawatan yang perlu dilakukan agar kinerja unit tetap terjaga. 

1.2. Perumusan Masalah 

Penurunan unjuk kerja air preheaterdapat disebabkan oleh banyak hal di 

antaranya adalah pengotoran, korosi, dan juga kebocoran. Parameter-parameter 

tersebut dapat mempengaruhi efisiensi termal, laju perpindahan panas, dan juga 

pressure drop. Evaluasi unjuk kerja yang akan dilakukan ini akan mengukur 

perubahan-perubahan yang terjadi pada air preheater unit 2 PLTU 1 Jawa Barat 

Indramayu pada beban penuh 100%. Dari evaluasi ini juga akan terlihat 

perubahan-perubahan yang terjadi pada tahun 2011 dan 2015 dengan mengambil 

data pada akhir tahun 2011 dan juga awal tahun 2015 sehingga dapat 
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dibandingkan dengan nilai desain air preheater apakah terjadi penurunan unjuk 

kerja yang signifikan ataukah tidak. 

1.3. Batasan Masalah 

Evaluasi unjuk kerja air preheater mempunyai cakupan yang sangat luas 

dan rumit, oleh karena itu dalam pembahasan evaluasi unjuk kerja ini akan 

diberikan beberapa batasan masalah, antara lain : 

1. Pengkajian hanya akan dilakukan untuk air preheater yang terdapat 

pada unit 2 PLTU 1 Jawa Barat Indramayu 

2. Unjuk kerja yang dimaksud adalah unjuk kerja yang dapat dilihat dari 

nilai koefisien perpindahan panas keseluruhan, faktor pengotoran, 

efisiensi termal, x-ratio, dan juga pressure dropyang terjadi 

3. Data  untuk keperluan analisa didapatkan dari data operasi unit 2 

PLTU 1 Jawa Barat Indramayu 

4. Dimensi dan geometri air preheater diambil dari manual book dan 

drawing dari PLTU 1 Jawa Barat Indramayu 

5. Dalam perhitungan, air heater dianggap terdiri dari elemen penukar 

panas saja, tanpa adanya perhitungan element basket, seal, dan 

komponen lain yang terpasang. 

 

 

 



4 
 

 
 

1.4. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang diharapkan dari penyusunan Tugas Akhir ini yaitu  : 

1. Memenuhi persyaratan menyelesaikan studi dan memperoleh gelar 

Ahli Madya pada Program Studi Diploma III Teknik Mesin Kelas 

Kerjasama FT.UNDIP – PT. PLN (Persero) Universitas Diponegoro 

2. Menghitung nilai koefisien perpindahan panas, faktor pengotoran, 

efisiensi termal, x-ratio, dan juga pressure drop yang terjadi pada air 

preheater unit 2 PLTU 1 Jawa Barat Indramayu 

3. Mengetahui kondisi unjuk kerja air preheater unit 2 PLTU 1 Jawa 

Barat Indramayu pada kurun waktu yang berbeda pada tahun 2011 dan 

tahun 2015 pada beban yang sama yaitu pada beban 100% dengan 

cara mengevaluasinya dengan data desain air preheater yang 

digunakan 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan setelah selesainya penyusunan Tugas Akhir ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Menerapkan ilmu yang didapatkan dari perkuliahan 

2. Memperdalam wawasan dan pengetahuan tentang PLTU utamanya 

dengan bahan bakar batu bara 

3. Menambah ilmu pengetahuan dan teknologi bagi penulis maupun 

pembaca 
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4. Mengetahui dunia kerja di PLTU 1 Jawa Barat Indramayu 

5. Memahami metode perhitungan yang digunakan untuk mengetahui 

ada tidaknya penurunan unjuk kerja pada air preheater 

 


