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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kegiatan industri merupakan salah satu unsur penting dalam menunjang 

pembangunan guna untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Penggunaan 

sumber energi batu bara juga semakin meningkat seiring menurunnya produksi 

minyak bumi. Batu bara adalah sumber energi terpenting, banyak dimanfaatkan 

untuk pembangkitan listrik, dan juga berfungsi sebagai sumber energi pokok untuk 

industri peleburan logam, semen dan lainnya (metalurgi, tekstil, kertas pulp). Batu 

bara Indonesia digunakan untuk pembangkit listrik dalam negeri (70%), pembuatan 

semen sebesar (10%) dan sisanya untuk bahan bakar industri dan proses metalurgi. 

Menurut Pusat Sumber Daya Geologi (2016), jumlah sumber daya batu bara 

Indonesia mencapai 125,28 milyar ton, yang terdiri dari sumber daya terukur 

40,039,28 milyar ton; tertunjuk 29,313,11 milyar ton; tereka 36 milyar ton dan 

hipotetik sebesar 19 milyar ton. Pemanfaatan batu bara juga akan semakin dominan 

dengan adanya kebijakan energi nasional, dimana porsi batu bara dalam energy-

mix diharapkan meningkat dari saat ini mencapai 18% menjadi 33% pada tahun 

2025.  

Sebagai industri yang padat energi, maka industri ini berinovasi sejalan 

dengan program pemerintah dalam bidang konservasi sumber daya dan energi 

dengan melakukan diversifikasi bahan bakar minyak ke bahan bakar batu bara 

(Novrizqa, 2013). Batu bara dijadikan sebagai salah satu prioritas bauran energi 

yang dapat digunakan untuk mengurangi konsumsi dan ketergantungan terhadap 

pemakaian minyak bumi. Prioritas pemakaian batu bara sebagai sumber energi di 

masa yang akan datang didukung dengan adanya potensi batu bara di Indonesia 

yang mencapai 21,13 miliar ton dari tingkat produksi sebesar 275 juta ton per tahun 

untuk tambang terbuka. 

Batu bara yang digunakan sebagai bahan bakar diharapkan memiliki nilai 

kalor yang tinggi untuk mendapatkan pembakaran yang efisien. Namun kualitas 

batu bara di Indonesia pada umumnya didominasi oleh batu bara peringkat rendah 
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(low rank coal), yaitu sekitar 70% dari total sumber daya yang tersedia. Batu bara  

jenis ini mempunyai kandungan air (moisture content) yang cukup tinggi yaitu 

sekitar 15-35% dan nilai kalor yang rendah yaitu kurang dari 5000 kkal/kg (Baaqy 

dkk., 2013). 

Batu bara dengan kualitas sangat baik dialokasikan untuk ekspor karena 

dinilai lebih menguntungkan dari sisi ekonomis. Batu bara  dengan kualitas kurang 

baik umumnya memiliki nilai kalor yang rendah akibat kandungan air yang cukup 

tinggi di dalamnya, sehingga dibutuhkan suatu teknologi untuk meningkatkan 

kualitas batu bara (Kurniawan, 2012). Penggunaan batu bara dengan kualitas 

rendah dapat berdampak pada konsumsi batu bara yang semakin tinggi dan 

mengakibatkan pengeluaran biaya produksi menjadi lebih mahal.  

PLTU merupakan industri yang paling banyak menggunakan batu bara. 

Tercatat dari seluruh konsumsi batu bara dalam negeri pada 2016 sebesar 90,78 juta 

ton, sebanyak 69,00 juta ton atau 76% diantarannya digunakan oleh PLTU, baik 

milik perusahaan negara (PLN) maupun yang dikelola swasta. Konsumsi batu bara 

untuk industri semen di Indonesia pada tahun 2016 mencapai 10,88 juta ton dan 

diperkirakan akan terus meningkat pada setiap tahunnya (Kementrian ESDM, 

2016). Perkembangan kebutuhan batu bara pada industri metalurgi selama kurun 

2010-2016 berfluktuasi. Industri metalurgi mengonsumsi batu bara pada 2010 

sebesar 3,58 juta ton dan pada 2016 meningkat mencapai 4,64 juta ton. Selain itu, 

terjadi peningkatan kebutuhan batu bara  untuk industri pupuk, tekstil dan kertas 

(Haryadi & Suciyanti, 2018). Kualitas batu bara juga mempengaruhi kualitas 

produk industri. Sehingga perlu adanya pengurangan terhadap moisture content 

batu bara yang dapat meningkatkan efisiensi proses operasi, heat rate, heating value 

batu bara serta kualitas produk industri.  

Percobaan secara langsung biasanya dipakai untuk mengetahui berapa laju 

alir yang optimal sehingga diketahui karakteristik batu bara yang keluar pada outlet 

(relative humidity, massa batu bara). Pada penelitian pengeringan batu bara secara 

eksperimen langsung dengan alat coal dryer sangat sulit apabila diamati fenomena 

pembakaran dan pengeringannya, serta memiliki keterbatasan parameternya. 

Kekurangan dari percobaan ini membutuhkan waktu dan biaya yang cukup tinggi. 

Salah satu upaya untuk menjawab permasalahan tersebut dengan melakukan 
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percobaan simulasi pengeringan pada coal dryer dengan memertimbangkan 

pengaruh laju alir udara dan laju alir batu bara berdasarkan perhitungan neraca 

massa terhadap proses pengurangan kadar air pada batu bara. Beberapa peneliti 

terdahulu telah menunjukkan bahwa simulasi secara numerik berbasis dinamika 

fluida dapat diterima dan memberikan kesesuaian dengan hasil eksperimen karena 

dalam pendekatan numerik ini menyelesaikan persamaan perpindahan momentum, 

panas, dan massa. 

Adapun penelitian yang telah dilakukan tentang pengeringan batu bara 

menggunakan simulasi Computational Fluid Dynamic. Penelitian yang dilakukan 

oleh Iswara tahun 2015 melakukan studi fluidisasi dan pembakaran batubara 

polydisperse di dalam fluidized bed dengan pendekatan numerik berbasis simulasi 

CFD. Iswara melakukan validasi kecepatan minimum fluidisasi hasil simulasi 

dengan persamaan Ergun secara teoritis yang memiliki hasil hampir sama.  Hal ini 

CFD mampu menunjukkan kesesuaian antara hasil simulasi dan hasil teoritis 

(Iswara, 2015). Penelitian yang dilakukan oleh Hantyo tahun 2015 melakukan studi 

numerik karakteristik pembakaran dengan variasi mass flow rate carrier air dan 

coal pada start up burner. Hantyo melakukan validasi data panjang nyala api dan 

laju pembakaran batu bara antara hasil eksperimen dengan hasil simulasi yang 

memiliki hasil hampir sama.  Hal ini CFD mampu menunjukkan kesesuaian antara 

hasil eksperimen dan hasil simulasi (Hantyo, 2015). Penelitian yang dilakukan oleh 

Febyanasari tahun 2014 melakukan validasi data temperatur rata-rata pembakaran 

batubara pada boiler dengan hasil simulasi yang memiliki hasil hampir sama. Hal 

ini CFD mampu menunjukkan temperatur yang memiliki kesesuaian antara hasil 

eksperimen dan hasil simulasi (Febyanasari, 2014). Penelitian yang dilakukan oleh 

Budiharso dan Yuliawati tahun 2020 memiliki kesamaan studi permasalahan dan 

objek penelitian namun variabel prediksi laju alir batubara dan laju alir udara yang 

digunakan terlalu besar yang tidak sesuai dengan kondisi aktual, serta hasil simulasi 

secara steady state yang telah dilakukan tidak dapat divalidasi pada kondisi operasi 

aktual secara unsteady state yang menunjukkan perubahan parameter pada tiap 

waktunya (Budiharso dan Yuliawati, 2020). 

Model Eulerian-Lagrangian dan Eulerian - Eulerian banyak diaplikasikan 

ke pemodelan CFD pada sistem multifasa. Untuk pemodelan aliran Gas-Solid, 
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biasanya Eulerian Lagrangian disebut Discrete Particle Models (DPM). Pada 

prinsipnya adalah setiap partikel fluida diikuti di setiap titik. Sifat–sifat fluida 

ditentukan sebagaimana partikel fluida bergerak. Dan model Eulerian-Eulerian 

disebut model aliran granular. Granular flow models (GFM) berbasis rangkaian 

kesatuan dan lebih sesuai untuk simulasi besar dan kompleks pada reaktor fluidized 

bed yang terdiri dari jutaan solid partikel. Dalam Discrete Phase Model fase fluida 

diperlakukan sebagai kontinum, sedangkan fase terdispersi diselesaikan dengan 

melacak sejumlah besar partikel, gelembung, atau tetesan melalui bidang aliran 

yang dihitung. Fase terdispersi dapat bertukar momentum, massa, dan energi 

dengan fase fluida. Asumsi mendasar yang dibuat dalam model ini adalah bahwa 

fasa terdispersi menempati fraksi volume rendah lebih dari 10%. Model ini sesuai 

untuk pemodelan spray dryer, pembakaran/pengeringan batu bara, dan beberapa 

aliran sarat partikel. Untuk itu diperlukan suatu penelitian dengan 

pemodelan/simulasi CFD dengan model Eulerian Lagrangian discrete particle 

models yang menggabungkan teori kinetik untuk partikel solid yang diaplikasikan 

untuk aliran gas-padat pada berbagai kecepatan superfisial serta ukuran partikel 

secara unsteady state. Serta fokus pada kondisi ekses, teoritis dan miskin udara 

yang disesuaikan dengan perhitungan neraca massa. 

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan simulasi berbasis CFD 

menggunakan software Ansys 2020 R2. Penyelesaian persamaan-persamaan 

perpindahan momentum, panas, dan massa dalam simulasi mampu menunjang laju 

pengeringan batu bara sehingga dapat diketahui fenomena yang terjadi pada 

perhitungan neraca massa. Simulasi dilakukan pada kondisi kondisi ekses, teoritis 

dan miskin udara berdasarkan perhitungan neraca massa secara steady state 

maupun unsteady state. perubahan kadar H2O, perubahan persentase Karbon, dan 

perubahan konsentrasi CO2 akan diamati dalam penelitian ini.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang harus 

diselesaikan yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana hasil pemodelan pengeringan batu bara pada coal dryer secara 

unsteady state? 
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2. Bagaimana fenomena pengeringan batu bara pada coal dryer berdasarkan 

kondisi ekses, teoritis dan miskin udara? 

3. Bagaimana persentase pengurangan moisture content didalam batu bara 

terhadap pengaruh laju alir udara? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengetahui hasil pemodelan pengeringan batu bara pada coal dryer secara 

unsteady state. 

2. Mengetahui fenomena pengeringan batu bara pada coal dryer berdasarkan 

kondisi ekses, teoritis dan miskin udara. 

3. Mengetahui persentase pengurangan moisture content didalam batu bara 

terhadap pengaruh laju alir udara. 

1.4 Batasan Masalah 

Pada penelitian ini ada beberapa batasan-batasan yang ditetapkan 

diantarannya adalah sebagai berikut: 

1. Laju alir batubara ditentukan sesuai Neraca Massa pilot plant sebesar 5,95 

kg/s; 6,51 kg/s; 7,06 kg/s dengan laju alir udara ditentukan dari kondisi 

miskin udara sampai ekses udara dengan rentang nilai equivalence ratio 

0.63-1.31 

2. Dimensi coal dryer mengikuti desain pilot plant salah satu industri di 

Indonesia. 

3. Jenis batubara yang digunakan sub-bituminous  

4. Ukuran batubara jenis sub-bituminous dengan diameter rata-rata 3 cm 

5. Reaksi pembakaran yang dipertimbangkan hanya reaksi utama saja. 

Pembakaran volatile matter dan carbon menjadi CO2. 

6. Self ignintion batu bara tidak dibahas 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Perguruan Tinggi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

penambahan ilmu pengetahuan serta sebagai referensi khususnya mengenai 
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perkembangan teknologi yang muktahir dan dapat digunakan oleh pihak-pihak 

yang memerlukan, dan dapat memberikan referensi bagi penelitian mahasiswa 

lain. 

2. Bagi Industri, hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai suatu acuan 

untuk menentukan parameter operasi yang efektif. Sehingga proses industri 

berjalan secara efisien. 

3. Bagi Mahasiswa, dapat membantu menyelesaikan masalah di industri kimia 

mengenai efektivitas penggunaan Cyclone coal dryer. 

  


