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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Bab ini memberikan informasi pendahuluan laporan mengenai latar 

belakang penelitian, pokok permasalahan, tujuan penelitian, pembatasan masalah, 

dan sistematika penulisan. 

 

1.1 Latar Belakang 

Energi adalah sumber daya yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup 

manusia. Sejak revolusi industri 2.0 pada akhir abad 19, energi listrik mulai 

digunakan dan terus berkembang sampai zaman digital sekarang ini. Energi listrik 

tidak langsung didapatkan dari alam, namun harus melalui proses konversi energi 

menjadi energi listrik. Untuk menghasilkan energi listrik diperlukan pembangkit 

listrik (power plant) di mana energi dari berbagai sumber daya dipakai untuk 

menghasilkan energi listrik. Banyak daerah terpencil di Indonesia yang belum 

mendapatkan akses listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) karena belum ada 

infrastruktur yang terpasang. Untuk mendistribusikan listrik ke daerah-daerah yang 

jauh membutuhkan biaya yang besar untuk pemasangan SUTET (Saluran Udara 

Tegangan Ekstra Tinggi). Sementara industri seperti perkebunan kelapa sawit, 

perkebunan karet, pertambangan, dll di daerah yang belum terjangkau 

membutuhkan listrik untuk keperluan prosesnya. Oleh karena itu industri di daerah 

pelosok membutuhkan pembangkit listrik. Pembangkit listrik membutuhkan energi 

sebagai inputnya yang saat ini masih banyak menggunakan bahan bakar fosil yang 
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dapat habis. Kebutuhan energi untuk pembangkit listrik dapat dipenuhi secara 

berkelanjutan dengan menggunakan sumber daya terbaharukan seperti palm shell 

dan palm fibre. 

Ada banyak macam sumber daya yang dapat digunakan untuk 

membangkitkan listrik seperti gas, minyak bumi, batu bara, air, dll, namun 

pembangkit listrik tenaga uap mempunyai kelebihan yaitu dapat menggunakan 

bahan yang sudah tidak terpakai sebagai bahan bakarnya (free of charge) dan 

memiliki efisiensi termal yang relatif tinggi, dengan bahan bakar batu bara dapat 

mencapai 40% (Çetin and Ozen 2018; Zhu et al. 2017; R. Kumar et al. 2019). Dalam 

perkebunan kelapa sawit, bahan bakar yang dapat digunakan adalah serabut kelapa 

sawit, yang merupakan bagian yang tidak terpakai. Proses menghasilkan listrik 

dalam PLTU ini menggunakan prinsip siklus Rankine yang memanfaatkan uap 

yang memiliki suhu dan tekanan tinggi untuk menggerakkan turbin, dengan modal 

awal sebesar $3.859/kW (“Annual Technology Baseline” 2017). Dalam proses 

menghasilkan energi listrik terjadi perubahan wujud dari cair menjadi uap dan 

perubahan energi panas menjadi energi kinetik, sesuai dengan hukum 

termodinamika pertama bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, 

tapi bisa mengalami perubahan bentuk (Cengel and Boles 2006). 

 Perkebunan kelapa sawit adalah salah satu industri besar yang memerlukan 

energi listrik. Perusahaan dapat menggunakan generator berbahan bakar solar untuk 

menghasilkan listrik, tetapi biaya bahan bakar solar untuk menghasilkan listrik 

dalam jumlah besar mahal sekali. Dalam perkebunan kelapa sawit, buah sawit 

dimasak dengan uap bersuhu tinggi menggunakan boiler. Pembangkit listrik tenaga 
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uap juga membutuhkan boiler untuk memanaskan air menjadi uap. Oleh karena itu 

satu boiler dapat digunakan sebagai komponen pembangkit listrik sekaligus 

menghasilkan uap panas untuk memasak sawit. Uap yang keluar dari turbin pada 

suhu dan tekanan tertentu dapat digunakan untuk memasak buah sawit. Dengan 

demikian perusahaan tidak perlu menggunakan dua boiler, untuk menghemat biaya 

investasi.  

 

1.2 Pokok Permasalahan 

Distribusi listrik dari PLN tidak menjangkau daerah-daerah pedalaman di 

mana perkebunan kelapa sawit di Indonesia ada, sementara industri perkebunan 

kelapa sawit memerlukan listrik untuk proses produksinya. Generator berbahan 

bakar solar dapat digunakan, namun jumlah solar yang dibutuhkan sangat besar 

sehingga biaya bahan bakar sangat tinggi. Oleh karena itu perusahaan sawit harus 

memiliki pembangkit listrik sendiri untuk menghasilkan listrik. Dengan desain 

yang tepat, pembangkit listrik tenaga uap memiliki efisiensi yang relatif tinggi dan 

bebas dari biaya bahan bakar sehingga sangat baik digunakan untuk menghasilkan 

listrik. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah merancang desain pembangkit listrik tenaga 

uap untuk perkebunan kelapa sawit dan menganalisis siklus Rankine serta efisiensi 

power plant. 
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1.4 Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Luas lahan di atas 15.000 hektar berpotensi tinggi secara finansial (Gingold, 

Rosenbarger, and Ketut 2012). Jika luas lahan 6.000 hektar (kapasitas 30 ton FFB 

(Fresh Fruit Bunch)) membutuhkan listrik 724 kW, maka secara proporsional lahan 

15.000 hektar membutuhkan 1.835 kW. Luas lahan yang di atas 15.000 hektar tentu 

memiliki kebutuhan listrik yang lebih besar lagi. Oleh karena itu diambil rancangan 

dengan output 3 MW. 

2. Bagian yang dibahas pada power plant adalah tiga bagian utama dalam siklus 

Rankine yaitu water feed pump, boiler, dan turbin. Condenser tidak dipakai karena 

turbin menggunakan sistem back pressure. 

3. Bahan bakar yang digunakan untuk pembakaran adalah campuran antara serabut 

kelapa sawit (palm fibre) dan cangkang kelapa sawit (palm shell). 

4. Penelitian ini tidak memperhitungkan studi kelayakan ekonomi serta Return of 

Investment. 

5. Penelitian ini tidak membahas tentang pembakaran dalam boiler. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Laporan skripsi ini dibuat dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan 

penelitian, pembatasan masalah, dan sistematika penulisan 

BAB II LANDASAN TEORI 
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Bab ini berisi teori pendukung untuk menjelaskan berbagai istilah dan dasar ilmu 

yang digunakan dalam karya tulis ini. Teori yang digunakan adalah teori kalor, 

termodinamika, work, entropi, kualitas uap, feed water system, boiler, turbin, dan 

proses Rankine. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang tahap-tahap penelitian yaitu identifikasi masalah, penentuan 

tujuan penelitian, landasan teori yang digunakan, pengumpulan data, pengolahan 

data, analisa, dan pembuatan kesimpulan. 

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Bab ini berisi data yang didapatkan dari literatur, perusahaan boiler, dan perusahaan 

turbin yaitu informasi mengenai proses produksi kelapa sawit, bahan bakar yang 

digunakan, spesifikasi boiler dan turbin. Data diolah untuk mendapatkan besaran-

besaran yang perlu diketahui dalam perancangan pembangkit listrik. 

BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi pembahasan mengenai siklus fluida, komponen Rankine, kebutuhan 

bahan bakar, aliran energi dan efisiensi, dan proses sterilisasi. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan tentang rancangan pembangkit listrik tenaga uap dan hasil 

analisis efisiensinya, serta saran untuk perusahaan dan peneliti berikutnya. 

 

 


