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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bertambahnya perindustrian di Indonesia menyebabkan meningkatnya 

kebutuhan listrik. Untuk mengatasi hal ini, maka pemerintah melaksanakan 

kegiatan percepatan pembangunan pembangkit listrik. Selamaini, pemerintah 

sudah banyak mengembangkan kegiatan pembangunanunit-unitpembangkit listrik 

yang kebanyakan adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan Pembangkit 

Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU). Alasannya adalah karena kedua jenis 

pembangkit listrik tersebut memiliki efisiensi yang tertinggi dibanding jenis-jenis 

pembangkit lainnya. Salah satu PLTU yang belum lama ini berdiri adalah PLTU 3 

Jawa Timur Tanjung Awar-Awar dengan kapasitas total 2 x 350 MW. 

Proses produksi di PLTU 3 Jawa Timur Tanjung Awar-Awar tidak lepas 

dari  suplai air pengumpan  yang  dilalukan  oleh   Pompa  Air Pengumpan Boiler 

( Boiler Feed Pump ). Sebelum diubah menjadi uap di unit 1  boiler, air 

pengumpan ini dilakukan penanganan-penanganan secara bertahap, mulai dari di 

unit 1  desal (desalination plant) untuk dihilangkan kadar garamnya, kemudian 

dualirkan ke unit 1  demin untuk dihilangkan kadar mineralnya, serta dilalukan ke 

unit 1 condesate polishing untuk dihilangkan impurities / kotoran-kotoran dengan 

resin anion dan kation. Setelah proses penghilangan kotoran-kotoran diatas, air 

umpan dialirkan ke unit 1  pemanas awal (heater), baik pemanas awal bertekanan 

rendah (Low Pressure Heater/LP Heater) maupun pemanas awal bertekanan 

tinggi (High Pressure Heater/HP Heater). Kemudian air pengumpan dialirkan ke 



2 
 

unit deaerator agar kadar oksigen yang terkandung di air umpan dapat 

dihilangkan. 

Proses pemanasan awal di unit heater sangat penting dilakukan pada setiap 

siklus PLTU. Dengan pemanasan awal pada air umpan ini, maka efisiensi di 

sebuah PLTU dapat ditingkatan dengan alasan bahwa setelah air umpan yang 

dipanaskan awal akan memerlukan panas yang lebih sedikit pada proses 

pemanasan di boiler dibandingkan tanpa unitheater. Proses pemanasan awal pada 

air pengumpan juga dilakukan dengan menggunakan uap ekstrasi (steam 

extraction) dari High Pressure Turbin untuk pemanas awal bertekanan tinggi, dan 

uap ekstraksi dari Low Pressure Turbin untuk pemanas awal bertekanan rendah. 

Sehingga dengan dilakukan proses pemanasan awal ini, jelas akan menghemat 

bahan bakar untuk proses penguapan air menjadi uap serta dapat meningkatkan 

efisiensi suatu PLTU secara keseluruhan. 

Sempurna atau tidaknya proses pemanasan awal pada air umpan yang 

berasal dari condensate tankpada unit Low Pressure Heater (LP Heater)  

ditentukan oleh besarnya tekanan dan temperatur pada LP Heatter, oleh karena itu 

kedua faktor tersebut dijaga agar selalu berada pada nilai standar yang ditetapkan. 

Jika tekanan dan temperatur pada LP Heater tidak dijaga, sangat besar 

kemungkinannya terjadi kerusakan pada beberapa bagian LP Heater, misalnya 

pada tube-tubenya, water chamber, drain line dsb. Jika kerusakan terjadi, dapat 

dipastikan efisiensi pada LP Heater akan turun. 

Kerusakan mungkin saja terjadi karena kegagalan dari proses operasi atau 

adanya tube-tube pada LP Heater yang bocor. Dengan menurunnya efisiensi dari 

siklus secara keseluruhan yang disebabkan oleh kerusakan pada LP Heater tentu 
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akan berdampak pada turunnya efektifitas unit  tersebut. Oleh karena itu, dengan 

menghitung unjuk kerja pada LP Heater PLTU 3 Jawa Timur Tanjung Awar - 

Awar akan diketahui apakah unit LP Heater tersebut masih bekerja dengan baik 

atau tidak. Dengan acuan Heat Transfer Coefficient pada uap ekstraksi dan air 

umpanpada LP Heater pada waktu tertentu akan ditunjukkan bukti secara 

matematis bahwa unit LP Heater ini masih dapat bekerja dengan baik atau tidak.  

Ada empat unit LP Heater di PLTU 3 Jawa Timur Tanjung Awar - Awar, 

yaitu  LP Heater unit 7 - 8, LP Heater unit 6 dan LP Heater unit 5. LP Heater unit 

7 - 8 merupakan Combined LP Heater yang letaknya tepat diatas kondenser 

sehingga sangat sukar memperoleh data dari unit tersebut, sehingga yang dapat 

dianalisa unjuk kerjanya yaitu LP Heater unit 5 atau LP Heater unit 6. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Dari uraian di atas, maka dalam tugas akhir ini dirumuskan metodologi yang 

akan digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada berdasarkan data 

nyata dari PLTU 3 Jawa Timur Tanjung Awar-Awar. Adapun untuk rumusan 

permasalahannya  adalah  dengan   melakukan perhitungan Low Pressure Heater 

5 dan 6 PLTU 3 Jawa Timur Tanjung Awar-Awar dengan metode perhitungan 

evectiveness NTU pada kondisi unit telah beroperasi pada waktu yang lama, 

sehingga dapat diketahui kinerja Low Pressure Heater 5 dan 6 unit 1 PLTU 3 

Jawa Timur Tanjung Awar-Awar, khusunya pada saat unit beroperasi pada beban 

350 MW. 
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1.3 Batasan Masalah 

Secara spesifik, penulis akan memberi benang merah untuk memfokuskan 

penelitian Tugas Akhir ini dengan batasan sebagai berikut : 

1. Unit yang digunakan sebagai objek penelitian adalah Low Pressure 

Heater Unit 5 dan 6 di PLTU 3 Jawa Timur Tanjung Awar-Awar pada 

beban 350 MW. 

2. Data-data yang diambil adalah data dari DCS pada kondisi normal. 

3. Perhitungan Performance testpada LP Heater 5 dan 6 unit 1 

menggunakan metode Effectiveness NTU. 

4. Beban  350 MW  dipilih  karena Low Pressure Heater pada Unit 1 

PLTU 3 Jawa Timur di desain untuk beroperasi pada beban maksimal. 

5. Data yang diambil dipilih secara selektif pada waktu unit 1 beroperasi 

pada beban 350 MW dari rentang bulan Februari 2015 sampai dengan 

April 2015. 

 

1.4 Tujuan Tugas Akhir 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis 

uraikan, maka penyusunan Tugas Akhir ini memiliki beberapa tujuan yaitu : 

1.4.1 Tujuan Akademis 

Tujuan Akademis dari penyusunan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan studi pada Program Studi 

Diploma III Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Diponegoro 

Semarang. 

2. Menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat dari perkuliahan baik 

secara teori maupun praktek. 
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3. Mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi 

mahasiswa. 

4. Melatih dan mengembangkan kreatifitas dalam mengemukakan gagasan 

ilmiah sesuai dengan spesifikasinya secara sistematis. 

1.4.2 Tujuan Teknis 

Tujuan teknis dari penyusunan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui dan memperdalam wawasan tentang Low Pressure 

Heater. 

2. Untuk mengetahui perbandingan kinerjaLow Pressure Heater 5 dan 6 di 

PLTU 3 Jawa Timur Tanjung Awar-Awar pada kondisi unit beroperasi 

di waktu tertentu pada beban 350 MW. 

 

1.5 Metode Pengumpulan Data 

Metode dalam pengumpulan datadan informasi untuk penyusunan Tugas 

Akhir ini dilakukan dengan cara sebagai berikut. 

1. Metode Observasi 

Metode ini dilakukan dengan mendatangi perusahaan serta melihat secara 

langsung kegiatan dalam perusahaan tersebut dalam mencari data-data yang 

diperlukan untuk perhitungannya. 

2. Metode Wawancara 

Metode ini dilakukan dengan tanya jawab langsung kepada teknisi, operator 

maupun supervisor yang bersangkutan agar mendapatkan gambaran yang lebih 

jelas tentang dataspesifik  yang akan dicari. 
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3. Diskusi 

Diskusi dilakukan dengan dosen pembimbing, rekan – rekan kerja di PLTU 

untuk memperoleh pengetahuan tentang analisa yang dilakukan. 

4. Analisis Permasalahan 

Analisis dilakukan dengan arahan pembimbing sehingga analisis dapat 

diambil kesimpulan dan saran perbaikan yang sesuai dengan disiplin ilmu teknik 

mesin. 

5. Metode Studi Literatur 

Teknik pengumpulan data dengan membaca dan mempelajari semua 

literatur yang berhubungan dengan unit 1 Low Pressure Heater sehingga 

menunjang data-data yang diperoleh dari beberapa metode di atas. 

 

1.6 Sistematika Penulisan Laporan 

Sistematika penulisan laporan dibuat dengan maksud untuk memberi 

gambaran secara garis besar tentang hal-hal yang dipaparkan pada setiap bab yang 

akan dipaparkan pada setiap bab dalam tugas akhir ini. Adapun sistematika Tugas 

Akhir ini adalah sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang pendahuluan yang berisi latar belakang, 

batasan masalah, perumusan masalah, tujuan tugas akhir, manfaat 

tugas akhir, metodologi penulisan, dan sistematika penulisan laporan 

tugas akhir. 
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

  Membahas tentang dasar penunjang dan dasar perhitungan yang 

mendukung dalam pembuatan laporan tugas akhir. 

BAB III: METODOLOGI TUGAS AKHIR 

  Bab ini akan membahas mengenai metodologi pengerjaan tugas akhir 

sistem dan mekanisme tugas akhir, beserta data-data terkait dalam 

perhitungan analisis unjuk kerja pada Low Pressure Heater.  

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini adalah inti dari tugas akhir yang dipilih penulis yang berisi 

mengenai bukti matematis dan perhitungan unjuk kerja Low Pressure 

Heater 5 dan 6 unit 1.  

BAB V : PENUTUP 

  Pada bab ini akan dituliskan kesimpulan dan saran dari hasil tugas 

akhir. 

 


