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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Keterbatasan sumber energi yang disediakan oleh alam menyebabkan beberapa 

pihak berusaha melakukan berbagai pemecahan alternatif untuk menghadapi 

masalah krisis energi. Beberapa upaya yang telah dilakukan saat ini adalah dengan 

mengembangkan sumber energi alternatif yang dapat diperbaharui. Namun, selain 

itu diperlukan langkah optimasi penggunaan energi sehingga konsumsi energi 

optimal. 

Industri semen adalah salah satu industri yang bersifat energy intensive, karena 

menyerap energi dalam jumlah yang besar. Biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi 

energi pada sebuah pabrik semen berkisar antara 20 – 30% dari total biaya produksi 

semen (UNIDO, 1994). Jika biaya untuk konsumsi energi dapat ditekan, maka 

keuntungan perusahaan dapat ditingkatkan. Penelitian yang dilakukan terhadap 

beberapa Pabrik Semen di Jepang pada tahun 1992 menunjukkan penggunaan 

energi untuk proses pembakaran klinker mencapai 91,90% dari total penggunaan 

energi pada sebuah pabrik semen, selebihnya energi tersebut digunakan untuk 

tenaga listrik sebesar 7,6%, pengeringan bahan bakar dan batu bara, serta proses 

lainnya sebesar 0,5% (UNIDO, 1994). 

Secara teoritis, untuk memproduksi satu ton klinker diperlukan minimal 1,8 GJ 

panas. Berdasarkan penelitian di beberapa pabrik semen dengan proses produksi 

semen tipe kering (dry process), konsumsi energi rata-rata sebesar 3,5 GJ untuk 

menghasilkan satu ton klinker. Efisiensi sistem kiln sebesar 50% dan efisiensi 

rotary kiln sebesar 96% (UNIDO, 1994). Menurut Engin dan Tahsin, 2002, Sebuah 

pabrik semen di Turki dengan kapasitas produksi 600 ton klinker per hari 

memerlukan konsumsi energi sebesar 3,6 GJ untuk menghasilkan satu ton produk 

klinker. 

Salah satu unit pada proses produksi semen yang memiliki kebutuhan energi yang 

tinggi adalah rotary kiln. Rotary kiln merupakan peralatan utama dalam pembuatan 

semen yang membutuhkan panas pembakaran untuk proses pembentukan klinker. 
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Sumber utama dari panas pembakaran berasal dari batubara. Tidak semua panas 

hasil pembakaran digunakan untuk proses tetapi ada panas yang hilang. Konservasi 

energi pada rotary kiln akan berpengaruh signifikan terhadap penurunan biaya 

kebutuhan energi pada proses produksi semen dan meningkatkan kinerja dari rotary 

kiln. 

Salah satu metode yang digunakan dalam konservasi energi adalah analisis energi 

dan eksergi. Analisis tersebut dilakukan untuk mengukur kerja minimum yang 

dibutuhkan untuk menghasilkan produk, evaluasi konversi energi, identifikasi 

kehilangan energi dan eksergi. Metode analisis ini tidak hanya menunjukkan aliran 

energi dalam proses tetapi juga memberikan gambaran penurunan kualitas energi 

selama proses akibat terbentuknya entropi dan ireversibilitas (Graveland & Gisolf, 

1998; dkk, 2006). Pada penelitian ini dilakukan studi “Analisis Energi dan Eksergi 

Pada Unit Rotary Kiln RKC-2 PT. Semen Gresik Pabrik Tuban”. Analisis tersebut 

dilakukan melalui proses perhitungan neraca energi, neraca entalpi, neraca entropi, 

neraca eksergi dan ireversibilitas proses. 

1.2 Rumusan Masalah 

Beberapa hal yang menjadi rumusan masalah pada penelitian “Analisis Energi dan  

Eksergi Pada Unit Rotary Kiln RKC-2 PT. Semen Gresik Pabrik Tuban” 

diantaranya adalah : 

1. Bagaimana menyusun neraca energi, entalpi, entropi dan eksergi dan data 

neraca massa dan kondisi operasi unit Rotary Kiln RKC-2 Pabrik Semen 

Tuban ? 

2. Berapa nilai efisiensi energi dan eksergi sistem ? 

3. Berapa nilai ireversibilitas sistem ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian “Analisis Energi dan Eksergi Pada Unit Rotary Kiln RKC-2 

PT. Semen Gresik Pabrik Tuban” adalah sebagai berikut : 

1. Melakukan analisis energi dan eksergi pada rotary kiln serta identifikasi 

kehilangan energi dan eksergi pada rotary kiln. 

2. Memperoleh data efisiensi energi dan eksergi pada rotary kiln. 
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3. Memperoleh nilai ireversibilitas sistem. 

1.4 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dari penelitian “Analisis Energi dan Eksergi Pada Unit Rotary Kiln 

RKC-2 PT. Semen Gresik Pabrik Tuban” adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian ini dilakukan pada unit suspension preheater dan rotary kiln RKC 

– 2 PT. Semen Gresik Pabrik Tuban. 

2. Penyusunan neraca massa, neraca energi, neraca entalpi, neraca entropi dan 

neraca eksergi pada unit Rotary Kiln RKC-2 PT. Semen Gresik Pabrik Tuban. 

3. Perhitungan efisiensi energi dan eksergi pada pada unit Rotary Kiln RKC-2 

PT. Semen Gresik Pabrik Tuban. 

4. Analisis ireversibilitas pada unit Rotary Kiln RKC-2 PT. Semen Gresik 

Pabrik Tuban. 

5. Kelebihan (excess) panas yang diumpankan kembali pada sistem raw mill dan 

coal mill diabaikan. 

 


