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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia menyebabkan konsumsi energi juga 

semakin meningkat. Hal ini ditandai dengan meningkatnya kebutuhan listrik di 

Indonesia. Menurut data Kementerian Perindustrian, pada tahun 2014 konsumsi 

listrik di Indonesia mencapai 199 TWh yang didominasi oleh sektor rumah tangga 

sebesar 42%. Setelah itu, terdapat sektor industri sebesar 33%, sektor komersial 

24% dan sektor transportasi 0,1%. Seiring dengan meningkatnya target rasio 

elektrifikasi hingga mencapai 100% pada tahun 2030, maka kebutuhan listrik pada 

tahun 2050 diperkirakan akan meningkat secara signifikan mencapai 1.205-1.491 

TWh. Namun, pada tahun 2050 diprediksi akan terjadi pergeseran pola konsumsi 

listrik yaitu  didominasi oleh sektor industri sebesar 57%, sektor komersial 27% 

dan sektor rumah tangga 16%. Peningkatan konsumsi listrik pada sektor industri 

terjadi karena meningkatnya jumlah industri di Indonesia, baik industri baru 

maupun perluasan industri yang telah berdiri (Kementerian Perindustian, 2016). 

Sebagai negara kepulauan, Indonesia membutuhkan perangkat pembangkit 

dan transmisi tenaga listrik untuk menunjang kebutuhan listrik. Salah satu 

produsen listrik Indonesia yang semakin berkembang khususnya di Pulau Jawa-

Bali yaitu Pembangkit PT.PJB UP Gresik. Pada PT.PJB UP Gresik mempunyai 3 

jenis pembangkit yaitu PLTG, PLTU dan PLTGU. Dari ketiga jenis pembangkit 

tersebut, PLTGU merupakan pembangkit yang dapat menghasilkan kapasitas 

listrik paling besar yaitu 1578 MW.  

Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) atau disebut siklus ganda 

(combined cycle) merupakan salah satu pembangkit listrik yang ada di PT.PJB UP 

Gresik. PLTGU memiliki efisiensi termal yang cukup tinggi hingga mencapai 

50% (Suliyanto, 2009).  Komponen utama pada unit PLTGU yaitu gas turbin 

generator, steam turbin generator dan HRSG. Heat Recovery Steam Generator 

(HRSG) merupakan sejenis boiler atau pembuat uap yang memanfaatkan energi 

panas dari gas panas buang dari turbin gas untuk memanaskan air menjadi uap.  
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Proses kerja pada HRSG mengubah air menjadi uap melalui proses pemanasan 

dengan memanfaatkan sisa gas buang dari PLTG dan uap kering dari PLTU (PT 

PLN, 2001).  

Hasil uap tersebut digunakan untuk memutar turbin dan dibangkitkan menjadi 

energi listrik. HRSG tersebut bekerja pada temperatur dan tekanan yang tinggi. 

Setiap jenis pembangkit mempunyai efisiensi termal yang berbeda tergantung dari 

jenis boiler dan siklus termodinamika yang digunakan.  

Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi 

pembangkit. Pertama, dengan cara melakukan perbaikan terhadap kerugian atau 

kehilangan panas yang terjadi di dalam sistem panas pembangkit. Kedua, efisiensi 

pembangkit juga dapat ditingkatkan melalui penerapan sistem kogenerasi, yaitu 

panas pembangkit digunakan selain untuk produksi listrik, yaitu sebagai panas 

proses industri atau produksi.  

Peningkatan efisiensi pembangkit merupakan salah satu cara untuk 

meningkatkan nilai ekonomi pembangkit. Saat ini, nilai efisiensi pembangkit 

ditentukan hanya mengacu pada efisiensi energi yang didasarkan pada Hukum I 

Termodinamika. Metode tersebut jauh lebih baik jika dilengkapi dengan 

perhitungan eksergi untuk menghitung dan memperoleh konsumsi dan kehilangan 

energi dengan mempertimbangkan temperatur lingkungan. Oleh karena itu perlu 

dilakukan perhitungan dan analisis untuk mengetahui efisiensi suatu pembangkit 

yaitu dengan cara analisis eksergi dan juga dapat digunakan untuk 

mengidentifikasikan jenis, penyebab, beserta lokasi kerugian atau kehilangan 

panas pada sistem dan subsistem termal sehingga perbaikan-perbaikan serta 

peningkatan kualitas dapat dilakukan (Bejan, 1996). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah kinerja sebagai berikut: 

1. Bagaimana kinerja HRSG jika ditinjau dari aspek energi dan eksergi? 

2. Berapa nilai aliran energi dan eksergi pada unit PLTGU PT.PJB UP Gresik? 

3. Berapa nilai efisiensi energi dan eksergi pada PT.PJB UP Gresik? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini antara lain 

sebagai berikut : 

1. Mengetahui kinerja HRSG melalui nilai energi dan eksergi. 

2. Mengetahui nilai energi dan eksergi input dan output Unit PLTGU PT. PJB 

UP Gresik. 

3. Mendapatkan kriteria efisiensi energi dan eksergi pada Unit PLTGU PT. PJB 

UP Gresik. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah dari penelitian ini antara lain sebagai berikut : 

1. Obyek penelitian ini adalah HRSG Blok 1 yaitu HRSG 1.1, HRSG 1.2 dan 

HRSG 1.3 di unit PLTGU PT. PJB UP Gresik. 

2. HRSG digunakan secara kontinu. 

3. Aliran fluida dan panas berada pada kondisi steady state. 

4. Analisis dilakukan berdasarkan variabel proses dan data instrumentasi yang 

terdapat pada Distibuted Control System (DSC) screen. 

5. Data proses diambil pada 4 - 15 Maret 2019. 

6. Data yang didapatkan yaitu data proses yang terdapat pada unit HRSG di 

PLTGU PT. PJB UP Gresik. 
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Halaman Ini Sengaja Dikosongkan 


