
 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

 

Di jaman ini teknologi tepat guna telah banyak diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari yang bertujuan menunjang kehidupan manusia, salah satunya adalah 

teknologi listrik. Listrik merupakan sumber energi utama bagi kehidupan sebagai 

sumber untuk menjalankan mesin, peralatan kedokteran, dan lain-lainnya sangat 

perlu ditopang dengan sistem yang baik yaitu dengan memberikan sistem 

teknologi yang tepat bagi pembangkit listrik sehingga dapat bekerja optimal 

menghasilkan energi listrik bagi masyarakat. 

 

Pembangkit listrik ada bermacam-macam salah satunya yang sekarang sedang 

giat-giatnya dibangun adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang 

bekerja dengan memanfaatkan energi tekanan uap dari proses perebusan air 

demineral air laut oleh batu bara untuk menggerakkan turbin dan generator yang 

akhirnya menghasilkan listrik. Bahan utama penghasil uap ini adalah air laut yang 

tentu saja memiliki kandungan kimia yang masih harus diolah dengan baik 

sehingga dapat menghasilkan uap yang tidak merusak logam-logam, khususnya 

kandungan garam yang sangat konduktif dan bersifat korosif. Oleh karena itu, 

sangat diperlukan suatu metode pengolahan air laut menjadi air demineral yang 

layak dijadikan uap bagi turbin yaitu metode pentreatmenan air (water treatment). 
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1.2. TUJUAN PENELITIAN 

 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam pembuatan Simulasi Sistem Water 

Treatment pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) ini adalah untuk :   

Menghasilkan sebuah sistem simulasi water treatment pada Pembangkit Listrik 

Tenaga Uap (PLTU) Sebalang unit 5 dan 6 menggunakan program CX ONE 

program PLC. 

 

1.3. MANFAAT PENELITIAN 

 

Manfaat yang di harapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui sistem pada kontrol water treatment pada Pembangkit Listrik 

Tenaga Uap (PLTU). 

2. Mengetahui pengolahan air laut menjadi air demineralisasi yang layak 

digunakan untuk menggerakkan turbin pada pembangkit. 

3. Memberikan gambaran yang jelas kepada umum tentang sistem water 

treatment di pembangkit listrik yang akan diaplikasikan pada komputer. 

4. Meningkatkan pengetahuan bagi penulis tentang sistem water treatment 

pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). 

 

1.4. RUMUSAN MASALAH 

 

Untuk menghasilkan sistem uap yang baik pada suatu Pembangkit Listrik Tenaga 

Uap (PLTU) maka diperlukan suatu sistem atau treatment untuk memproses air 

laut (Sea Water) yang memiliki unsur-unsur yang dapat merusak logam (peralatan 
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pembangkit) menjadi air demineral (air murni) yang uapnya layak digunakan 

untuk menggerakkan Turbin Pembangkit. Dalam bahasa pembangkit disebut 

sebagai proses Water Treatment. 

 

Pada penelitian ini akan dilakukan pensimulasian sistem water treatment pada 

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di pembangkit Sebalang unit 5 dan 6, 

Lampung Selatan. Pensimulasian yang akan dilakukan dengan menggunakan 

program. Program yang akan digunakan pada penelitian ini menggunakan 

program CX ONE program PLC yang akan diaplikasikan pada komputer.  

 

1.5. BATASAN MASALAH 

 

Batasan masalah pada tugas akhir ini dibatasi antara lain : 

1. Hanya membahas tentang simulasi proses demineralisasi dari air laut menjadi 

air tawar yang layak digunakan pada penguapan di boiler pembangkit listrik. 

2. Pada simulasi ini tidak membahas unsur-unsur kimia yang ada pada water 

treatment plant. 

3. Menggunakan program CX ONE program PLC dalam pembuatan simulator. 

4. Proses Simulasi hanya menjelaskan sistem kerja logic kontrol berdasarkan 

masukan digital (digital input) dan keluaran digital (digital output) sebagai 

kontrolnya, dan tidak membahas tentang masukan dan kontrol analog.  

5. Hanya membahas tentang logic kontrol pada WTP dan tidak membahas tentang 

hardwarenya.  
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1.6. HIPOTESIS AWAL 

 

Pada penelitian ini dibahas tentang simulasi water treatment pada Pembangkit 

Tenaga Uap (PLTU) Sebalang unit 5 dan 6, Lampung Selatan. Pada pembuatan 

program simulasi sistem ini akan menampilkan kondisi nyata komponen valve, 

motor, dan injektor bahan kimia yang akan diaplikasikan pada komputer 

menggunakan program CX ONE program PLC. Dimana pembuatan program 

simulasi sistem ini akan menampilkan data manipulasi inputan yang inputannya 

diberikan berupa logika “0” dan “1”. Data inputan pada program simulasi ini 

merupakan suatu masukan bagi proses kontrol simulasi yang terdiri dari masukan 

data switch pada valve atau kondisi MCB dan juga kondisi level switch dan kadar 

kimia pada Water Treatment Plant. 

 

1.7.  SISTEMATIKA PENULISAN 

 

Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

I. PENDAHULUAN 

Menjelaskan latar belakang, tujuan, manfaat, rumusan masalah, batasan 

masalah,hipotesis awal, serta sistematika penulisan laporan akhir.  

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan teori-teori yang berhubungan dengan tugas akhir ini antara 

lain: logika, switch, kontaktor, kontrol motor 3 phase, panel elektrikal, solenoid 

valve, aktuator, standar kualitas air, transmitter, digital communication, sistem 
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program, PLC (Programmable Logic Controllers), CX ONE program PLC, dan 

water treatment plant (WTP). 

 

 III. METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan waktu dan tempat penelitian, alat dan bahan yang 

digunakan, tahapan penelitian, pembuatan simulasi sistem WTP, diagram alir 

penelitian, diagram alir program, dan jadwal penelitian. 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan hasil yang telah dilakukan selama melakukan penelitian 

yang merupakan analisa dan pembahasan dari hasil pensimulasian yang 

didapatkan selama penelitian.  

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah 

dilakukan. 

 

 

 


