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ABSTRAK 

Dengan pesatnya pertumbuhan penduduk di Indonesia maka tuntutan akan 

kebutuhan primer dan skunder akan semakin komplek. Mengingat kebutuhan 

masyarakat terhadap listrik semakin bertambah, maka PT.Perusahaan Listrik 

Negara ( PLN ) sebagai satu-satunya perusahaan penyedia listrik di Indonesia 

dituntut untuk dapat menyediakan energi listrik yang murah, handal dan efisien. 

Sinergi antara dunia usaha dan pengadaan listrik sangat mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi indonesia. Sementara listrik adalah salah satu 

pendukungnya. Dalam konteks sinergi dunia usaha dan kelistrikan, pembangkit 

listrik dituntut untuk menjadi pembangkit yang handal, murah dan efisien, Maka 

dari itu PT.PJB adalah salah satu anak perusahaan dari PT.PLN persero yang 

bergerak di bidang pembangkitan melakukan kajian-kajian salah satunya adalah 

modifikasi boiler PLTU unit 3 dan 4 gresik dari bahan bakar minyak menjadi 

bahan bakar gas atau bahan bakar minyak dan gas. Akan tetapi karena pasokan 

gas tidak mencukupi kebutuhan pembangkit, maka PLTU unit 3 dan 4 harus 

menggunakan bahan bakar minyak. Dengan menggunakan bahan minyak, suhu 

uap kering (Main Steam Temperatur) tidak bisa mencapai 540°C dan uap yang 

masuk ke turbine (main steam flow) mengalami kenaikkan sehingga unit kurang 

efisien. Data yang dipergunakan untuk penelitian ini adalah konsumsi bahan bakar 

minyak dan gas untuk mendapatkan suhu uap kering (Main Steam Temperatur) 

sesuai dengan desainnya yaitu 540°C pada PLTU unit 3 dan 4 yang dimulai pada 
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bulan juni 2011 hingga maret 2012. Pengumpulan data diperoleh yang 

dikumpulkan pada log sheet boiler turbine yang di record setiap 2 jam sekali. 

Data yang dikumpulkan antara lain : 

1. Data penyebab masalah tidak tercapainya suhu  uap kering ( main steam 

temperatur ) 

2. Data bahan bakar 

3. Data komposisi bahan bakar 

Maka penulis dapat menyimpulkan bahwa untuk mendapatkan suhu uap 

kering (Main Steam Temperatur) yang sesuai desainnya maka PLTU unit 3 dan 4 

gresik di sarankan mengunakan bahan bakar minyak dan gas dengan flow minyak 

38.1 liter per jam dan flow gas 4.2 Knm³. 

 

Kata kunci : Main Steam, Bahan Bakar , Turbine 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Mengingat kebutuhan 

masyarakat akan listrik semakin 

bertambah, sekitar 11% per tahun. 

Dalam konteks ini, pembangkit 

listrik semakin dituntut untuk 

menjadi pembangkit yang handal, 

murah dan efisien, maka di PT PJB 

khususnya PLTU unit 3 dan 4 

melakukan inovasi modifikasi boiler 

agar dapat menggunakan bahan 

bakar gas. sehingga dapat beroperasi 

secara gas firing, oil firing dan dual 

firing. Modifikasi ini dilakukan 

dengan mempertimbangkan bebarapa 

hal berikut : 
 
1.1 Penyerapan panas di ruang 

bakar ( furnace ). Pada saat 

pembakaran dengan gas, 

penyerapan panas di ruang 

bakar lebih sedikit.Oleh 

karena itu maka temperatur 

furnace outlet akan naik, 

secara umum temperatur gas 

hasil pembakaran dengan 

menggunakan bahan bakar 

gas lebih tinggi 50 – 100 °C 

di bandingkan dengan gas 

hasil pembakaran bahan 

bakar minyak. 
 
1.2 Penyerapan panas secara 

konfeksi pada pipa – pipa 

boiler. Penyerapan panas 

secara konveksi pada 

permukaan di boiler ( 

superheater dan reheater ) di 
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pengaruhi oleh gas hasil 

pembakaran, laju heat 

transfer dan tingkat 

kebersihan dari permukaan 

pipa superheater dan reheater 

juga meningkat. Untuk 

menurunkannya di lakukan 

pengurangan luas permukaan 

heat transfer dengan 

melakukan pemotongan pipa 

– pipa superheater dan 

reheater. 

1.3 Penyerapan panas di 

economizer. Pengurangan 

luas permukaan heat transfer 

akan menyebabkan 

temperatur exhausht gas 

boiler meningkat dan 

menyebabkan turunnya 

efisiensi boiler.Maka dari 

itu,sangat diperlukan untuk 

dapat menurunkan temperatur 

exhaust gas boiler.hal ini 

diperlukan dengan cara 

menambah permukaan heat 

transfer di economizer. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1.1 Luas permukaan efektif pipa 

 

2. UMUM 

2.1 PEMBANGKIT LISTRIK 

TENAGA UAP 

Dalam PLTU, energi primer 

yang dikonversikan menjadi energi 

listrik adalah bahan bakar. Bahan 

bakar yang digunakan minyak atau 

gas. Adakalanya menggunakan dual 

firring yaitu dengan menggunakan 

bahan bakar dan bahan bakar gas. 
 

Konversi energi tingkat 

pertama yang berlangsung dalam 

PLTU adalah konversi energi primer 

menjadi energi uap panas (kalor). 

Hal ini dilakukan dalam ruang bakar 

dari ketel uap PLTU. Energi panas 

ini kemudian dipindahkan ke dalam 

air yang ada dalam pipa ketel untuk 

menghasilkan uap yang dikumpulkan 

dalam drum dari ketel. Uap dari 

drum ketel dialirkan ke turbin uap, 

energi (enthalpy) uap dikonversikan 

menjadi energi mekanis penggerak 

generator, dan akhirnya energi 
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mekanik dari turbin uap ini 

dikonversikan menjadi energi listrik 

oleh generator. Secara skemetis, 

proses tersebut di atas digambarkan 

oleh Gambar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKEMA PROSES PLTU Sistem PLTU berbahan bakar gas/oil 

 

2.2 PRINSIP KERJA 

PEMBANGKIT LISTRIK 

TENAGA UAP 

Prisip kerja dari PLTU adalah 

menggunakan siklus air – uap – air 

yang merupakan suatu sistem 

tertutup dimana air dari kondensate 

atau air dari hasil proses 

pengondensasian di kondensor dan 

air dari make up water ( air yang 

telah di murnikan di treatment air ) 

dipompa oleh condensate pump ke 

pemanas tekanan rendah ( low 

pressure heater. Disini air dipanasi 

kemudian dimasukkan ke daerator 

untuk menghilangkan gas udara ( 

oksigen ), kemudian air dipompa 

oleh boiler feed pump masuk ke high 

pressure heater kemudian ke 

economizer. Dari economizer air 

dimasukkan kedalam steam drum 

yang selanjutnya di alirkan ke pipa 

down commer untuk dipanaskan ke 

wall tubes oleh boiler. 
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Pada wall tube air di panasi 

hingga terbentuk uap air. Uap air ini 

di kumpulkan kembali dalam steam 

drum, kemudian dipanaskan lebih 

lanjut di super heater. Keluar dari 

super heater sudah sudah berubah 

menjadi uap kering yang mempunyai 

tekanan dan temperatur tinggi dan 

selanjutnya uap ini digunakan untuk 

menggerakkan sudu-sudu turbin 

tekanan tinggi ( HP turbin ). Untuk 

meningkatkan efisiensi, uap air ini 

dipanasi lagi di reheater. Setelah 

dipanasi ulang di reheating, 

temperatur uap menjadi tinggi lagi 

yang kemudian dimasukkan ke 

turbin tekanan menenggah ( IP turbin 

) dan turbin tekanan rendah ( LP 

turbin ) untuk menggerakkan sudu-

sudu turbin. 

Sudu-sudu turbin 

menggerakan poros turbin. Hasil dari 

puataran poros turbin kemudian 

memutar poros generator yang 

dihubungkan dengan koupling, dari 

putaran ini dihasilkan energi listrik. 

Tenaga listrik yang dihasilkan dari 

generator, dinaikkan tegangan 

menjadi 150 KV untuk kemudian 

disalurkan dan didistribusikan lebih 

lanjut pada pelanggan . 
 

Uap bekas dari turbin 

selanjutnya dikondensasikan di 

condensor bersama dengan air dari 

Make up water pump dipompa lagi 

oleh condensat pump masuk ke 

pemanas tekanan rendah, deaerator, 

boiler feed pump, pemanas tekanan 

tinggi , economizer dan akhirnya 

menuju boiler untuk dipanaskan 

menjadi uap lagi. Demikianlah 

proses ini terus dilakukankan 

berulang kali. 

Dalam menjalankan proses 

ini akan terjadi pengurangan jumlah 

air, sehingga perlu dilakukan 

penambahan air untuk memenuhi 

kapasitas tertentu di dalam 

condenser. 

 

3. METODE PENELITIAN 

3.1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di 

PLTU unit 3 dan 4 UP Gresik yang 

terletak di kota Gresik sekitar 20 km 

arah barat laut kota Surabaya, 

tepatnya di desa Sidorukun Jalan 

Harun Tohir No. 1.Setelah boiler di 

modifikasi dengan bahan bakar 

gas.Penelitian ini merupakan suatu 

proses untuk mencari performent 

yang idial untuk mengoperasikan 

suatu pembangkit listrik.  
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3.2 Jenis Penelitian 

Penelitian ini dilakkukan 

untuk mengetahui permasalahan 

yang terjadi pada pembangkit listrik 

tenaga uap dengan cara memperoleh 

persamaan untuk menentukan 

besarnya extraction steam flow, kerja 

turbin, main steam flow dan efisiensi 

thermal siklus 

Data yang dipergunakan 

dalam penelitian ini adalah 

konsumsi bahan bakar minyak dan 

gas untuk mendapatkan temperatur 

yang idial. 

1. Data waktu pengambilan PLTU 

berbahan bakar minyak 

2. Data waktu pengambilan PLTU 

berbahan bahan bakar minyak dan 

gas 

3. Data penyebab masalah terjadinya 

penurunan temperatur 

 

Tabel 4.1 Data Operasi berdasarkan 

Perbandingan komposisi bahan bakar 

minyak (Residual Oil) dan Gas yang 

digunakan 
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4. ANALISIS DATA 

 

4.1. Perhitungan Kebutuhan 

Main Steam Flow saat 

temperatur Main Steam 

541ºC pada Beban 185 MW. 

A. Kerja Turbine (W turbine,out) 

dirumuskan dengan persamaan 

berikut : 

Wturbine, out  HP  IP  LP 

Wturbine, out  334.910  

318.915  484.617 

Wturbine, out  1138.443 kj/kg 

B. Kebutuhan Main Steam Flow 

(MSF) untuk dapat 

menghasilkan Daya Turbine 

yang ingin dicapai dirumuskan 

dengan persamaan berikut : 

MSF    360 0 

Wturbine, out 

Dengan : 

P =  Daya Turbine (MW) 

MSF =  Main Steam Flow 

(Ton/Jam) 

MSF  3600x185  

1153.226 

MSF  577.510 Ton/Jam 

 

 

 

 
C. Besarnya Penambahan 

Panas yang diberikan oleh 

Boiler dirumuskan sebagai 

berikut : 
 

qin  (h12  h11)  (1 ma  

mb)(h14  h13) 

 

qin  (3401.917 1145.404)  (1 

0.0650  0.0652)(3548.024  

3051.567) qin  2688.341 kj/kg 

D. Besarnya panas yang dilepas di 

Condenser dirumuskan sebagai 

berikut  

qout  (1 ma  mb  mc  md  

me  mf  mg  mh)(h16  

h1) 

qout  (1 0.0650  0.0652  

0.0346  0.0347  0.0248  

0.0315  0.0239  0.0497) 

(2491.779 179.990) 

qout  1550.530 kj/kg 

 

E. Efisiensi Thermal Siklus 

ditentukan dengan persamaan : 

 1- 
qout 

qin 

 1- 
1550.530 

2688.341 

 

  0.4232  42.32 % 
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F. Laju panas yang diberikan oleh 

Boiler ditentukan dengan 

persamaan : 

Qin  qin.xMSFx1000  (kj/jam) 

Qin  2688.341x577.510x1000 

Qin  1552544893 kj/jam 

 

4.2 Perhitungan Kebutuhan Main 

Steam Flow saat temperatur 

Main Steam 537ºC pada 

Beban 185 MW. 

A. Kerja Turbine (W turbine,out) 

dirumuskan dengan persamaan 

berikut : 

Wturbine, out  HP  IP  LP 

Wturbine, out  334.350  323.189  

488.394 

Wturbine, out  1145.932 kj/kg 

B. Kebutuhan Main Steam Flow 

(MSF) untuk dapat 

menghasilkan Daya Turbine 

yang ingin dicapai dirumuskan 

dengan persamaan berikut : 

  MSF       581.186 Ton/Jam 

 

 

C. Besarnya Penambahan Panas 

yang diberikan oleh Boiler 

dirumuskan sebagai berikut : 

qin  (h12  h11)  (1 ma  

mb)(h14  h13) 

qin  (3390.693 1142.410)  (1  

0.0646  0.0651)(3539.053  

3043.467) 

qin  2679.593 kj/kg 

D. Besarnya panas yang dilepas di 

Condenser dirumuskan sebagai 

berikut : qout  (1 ma  mb  mc  

md  me  mf  mg  mh)(h16  

h1) 

qout  (1 0.0646  0.0651 

0.0341 0.0351 0.0251 0.0314 

 0.0235  0.0498) (2483.667 

179.990) 

qout  1546.518 kj/kg 

E. Efisiensi Thermal Siklus 

ditentukan dengan persamaan : 

 1- 
qout 

qin 

 

 1- 
1546.518 

2679.593 


  0.4229  42.29 % 

F. Laju panas yang diberikan oleh 

Boiler ditentukan dengan 

persamaan : 

Qin  qin.xMSFx1000  (kj/jam) 

 3600.P 

MSF
  Wturbine, out 

Dengan :  

P =  Daya Turbine (MW) 

MSF =  Main Steam Flow (Ton/Jam) 
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Qin  2679.593x581.186x1000 = 

1557342071 kj/jam 

 

4.3. Perhitungan Kebutuhan Main 

Steam Flow saat temperatur 

Main Steam 533ºC pada 

beban 185 MW. 

A. Kerja Turbine (W turbine,out) 

dirumuskan dengan persamaan 

berikut : 

Wturbine, out  HP  IP  LP 

Wturbine, out  334.910  318.915  

484.617 

Wturbine, out  1138.443 kj/kg 

B. Kebutuhan Main Steam Flow 

(MSF) untuk dapat 

menghasilkan Daya Turbine 

yang ingin dicapai dirumuskan 

dengan persamaan berikut : 

  MSF       581.186 Ton/Jam 

  MSF       = 3600x185 

  1138.443 

  MSF        585.010 Ton/Jam 

 

C. Besarnya Penambahan Panas 

yang diberikan oleh Boiler 

dirumuskan sebagai berikut 

 

qin  (h12  h11)  (1 ma  

mb)(h14  h13) 

qin  (3379.408 1142.41)  (1 

0.0655  0.0653)(3528.395  

3034.799) qin  2665.997 kj/kg 

D. Besarnya panas yang dilepas di 

Condenser dirumuskan sebagai 

berikut : 

qout  (1 ma  mb  mc  md  

me  mf  mg  mh)(h16  h1) 

qout  (1 0.0655  0.0653  

0.0341 0.0356  0.0253  

0.0314  0.0228  0.0499) 

(2481.451-179.99) 

qout  1541.924 kj/kg 

E. Efisiensi Thermal Siklus 

ditentukan dengan persamaan : 

 1- 
qout 

qin 

 1- 
1541.924 

2665.997 




  0.4216  42.16 % 

F. Laju panas yang diberikan oleh 

Boiler ditentukan dengan 

persamaan : 

Qin  qin.xMSFx1000  (kj/jam) 

Qin  2665.997x585.010x1000 

Qin  1559634232 kj/jam 

 

 

 3600.P 

MSF
  Wturbine, out 

Dengan :  
P =  Daya Turbine (MW) 

MSF =  Main Steam Flow (Ton/Jam) 
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5. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan. 

A. Kebutuhan bahan bakar yang di 

perlukan untuk mencapai suhu 

uap kering (Main Steam 

Temperature) sesuai dengan 

desainnya adalah :Menggunakan 

9 pair burner minyak dan 1 pair 

gas. Dengan Flow minyak 38.1 

liter per jam dan flow 4.2 knm. 

B. Dengan menggunakan 

perhitungan heat balance maka 

didapatkan hasil 

a) Main Steam Temperatur 541°C 

maka Main Steam Flow 

577.510 ton/jam 

b) Main Steam Temperatur 537°C 

maka Main Steam Flow 

581.186 ton/jam 

c) Main Steam Temperatur 533°C 

maka Main Steam Flow 

585.010 ton/jam 

 

5.2. Saran 

A. Untuk memperoleh kondisi 

operasi sesuai dengan desainnya 

sedapat mungkin PLTU unit  3 

dan 4 gresik harus beroperasi 

sesuai dengan setting yang 

ditentukan suhu uap kering (Main 

Steam Temperature 541ºC) 

B. Karena sudah mengalami Proses 

Modifikasi Gas pada Boiler unit 3 

dan 4, maka pada saat 

pembakaran dengan dengan full 

RO (oil firing) setting main steam 

temperature tidak dapat tercapai 

karena ( luas permukaan 

superheater dan reheater 

berkurang ). 

C. Untuk mendapatkan hasil yang 

sesuai dengan desainnya maka 

PLTU unit 3 dan 4 pembakaran di 

boiler di buat dual firring dengan 

komposisi minimal 1 pair burner 

gas. 
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