
 
 
 
 
 

I. PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Energi listrik merupakan salah satu energi penting yang dibutuhkan dalam 

pembangunan suatu negara. Hal ini terlihat dari besarnya jumlah konsumsi 

listrik yang diperlukan setiap tahunnya. Pertumbuhan pemakaian listrik 

tentunya disertai dengan peningkatan jumlah penduduk di Indonesia. Jumlah 

penduduk di Indonesia tahun 2010 mencapai 237 juta jiwa atau meningkat 

rata-rata 1,48% per tahun sejak tahun 2000. Dengan total konsumsi energi 

final pada tahun 2010 mencapai 1.012 juta SBM dengan laju pertumbuhan 

antara tahun 2000 – 2010 sebesar 3,09% per tahun yang didominasi oleh 

pengguna BBM di tahun 2010 mencapai 31%, sedangkan konsumsi biomassa 

berupa kayu bakar dan arang mencapai 28%, pemanfaatan gas dan batubara 

sekitar 13%. Dimana perkembangan penggunaan energi untuk pembangkit 

listrik di tahun 2010 masih didominasi batubara sebesar 23,96 juta ton atau 

96,32 juta SBM. Selama tahun 2000 – 2010 pemakaian BBM meningkat 

sebesar 6,38% per tahun, batubara meningkat 6,19% per tahun, sementara 

penggunaan gas meningkat sekitar 2,16% per tahun (Boedoyo, 2012). 

 
PT. PLN (persero) sebagai perusahaan negara yang mengelola pendistribusian 

listrik sering mengalami masalah dengan peningkatan konsumsi listrik itu 

sendiri. Sehingga sering kita dengar pemadaman listrik bergilir dan kendala-

kendala lainnya. Seiring dengan peningkatan konsumsi listrik tersebut, 
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masalah baru yang dihadapi adalah menipisnya sumber daya alam yang 

dijadikan sebagai sumber energi khususnya sumber daya alam yang tak dapat 

diperbaharui (fosil). Hal ini dikarenakan pemakaian sumber energi tersebut 

secara terus menerus dalam pengoperasian sistem termal pada pembangkit 

listrik (Basri, 2011). 

 
Berbagai solusi dan alternatif telah ditawarkan oleh banyak para ahli guna 

memperbaiki dan mengoptimalkan sistem termal tersebut baik berupa 

pengembangan alat–alat hemat energi, penggunaan energi alternatif, ataupun 

dengan pemanfaatan sistem pembangkit kogenerasi (Boedoyo, 2012). Sistem 

pembangkit kogenerasi memiliki perkembangan yang pesat akhir-akhir ini 

karena besarnya ketersediaan gas alam, kemajuan teknologi yang cepat, 

penurunan biaya pemasangan yang cukup berarti, dan kinerja yang lebih baik. 

Selain itu sistem pembangkit kogenerasi juga dapat menghasilkan seluruh 

atau sebagian permintaan energi, dan energi yang dilepas pada suhu tinggi 

pada cerobong pengeluaran dapat dimanfaatkan kembali untuk berbagai 

pengunaan pemanasan dan pendinginan. 

 
Namun demikian, dalam hukum kedua termodinamika dinyatakan bahwa 

tidak ada proses pengubahan energi yang efisien dan pasti terjadi penurunan 

kualitas energi di dalamnya (Cengel, 2006). Hal tersebut juga berlaku pada 

sistem pembangkit kogenerasi. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi dengan 

tujuan mengoptimalkan sistem pembangkit kogenerasi tersebut. 

 
Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan sistem 

pembangkit kogenerasi adalah dengan melakukan analisis termoekonomi. 
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Termoekonomi adalah cabang dari ilmu rekaya teknik (engineering) yang 

mengkombinasikan analisis eksergi dan prinsip-prinsip ekonomi untuk 

memberikan informasi bagi perancang atau operator sistem yang tidak 

tersedia melalui analisis energi atau berbagai evaluasi ekonomi konvensional 

(Bejan, 1996). 

 
Oleh Karena itu, penelitian ini dilakukan sebagai evaluasi sistem pembangkit 

kogenerasi dengan konsep termoekonomi yang bertujuan untuk 

mengidentifikasi beda biaya relatif dan faktor termoekonomi setiap 

komponen sehingga efektifitas dari sistem pembangkit kogenerasi ini dapat 

ditingkatkan. Adapun studi kasus akan dilaksanakan pada sistem pembagkit 

kogenerasi turbin gas milik PT. Dian Swastatika Sentosa unit pembangkit 

Tanggerang. 

 
B. Rumusan Masalah 

Sistem pembangkit kogonerasi merupakan sistem pembangkit yang memiliki 

efisiensi tertinggi. Namun diketahui bahwa tidak ada proses pengubahan 

energi yang efisien dan pasti terjadi penurunan kualitas energi di dalamnya 

yang mengakibatkan menurunnya efektifitas suatu sistem termal sehingga 

perlu dikaji kelayakannya baik dari segi termodinamika (analisis eksergi) 

maupun dari segi biaya (ekonomi) yang keduanya sering disebut sebagai 

analisis termoekonomi.  
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan umum penelitian ini adalah menghitung berbagai tingkat biaya 

eksergi dari sistem pembangkit kogenerasi turbin gas yang melibatkan biaya 

investasi, operasional dan perawatan, serta kesetimbangan biaya setiap 

komponennya. Sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1. Membandingkan evaluasi termoekonomi terhadap evaluasi ekonomi 

“konvensional”. 

2. Menghitung beda biaya relatif dan faktor termoekonomi. 

 
D. Batasan Masalah 

Agar pembahasan lebih terarah, maka ruang lingkup penelitian ini diberikan 

batasan-batasan masalah sebagai berikut : 

1. Objek penelitian adalah sistem pembangkit kogenerasi turbin gas milik 

PT. Dian Swastatika Sentosa unit pembangkit Tanggerang. 

2. Perhitungan setiap bagian sistem hanya diperhitungkan masalah 

perhitungan termal dan tidak memperhitungkan tentang desain 

dimensional setiap bagian sistem. 

3. Evaluasi ekonomi “konvensional’ meliputi evaluasi biaya secara 

keseluruhan tanpa meninjau dari segi termodinamika. 

4. Evaluasi termoekonomi meliputi evaluasi pada beda biaya relatif dan 

faktor termoekonomi. 

5. Data yang digunakan dalam perhitungan merupakan data record milik PT 

Dian Swastatika Sentosa. 
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E. Sistematika Penulisan 

Penulisan Tugas Akhir ini disusun menjadi lima bab. Adapun sistematika 

penulisannya adalah sebagai berikut: 

I. PENDAHULUAN 

Pada bab ini mengulas secara singkat masalah yang diambil dengan jelas, 

tujuan, batasan masalah, dan sistematika penulisan. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini menguraikan tinjauan pustaka yang dijadikan sebagai landasan 

teori untuk mendukung penelitian ini. 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini berisi tentang langkah-langkah, alat, dan bahan yang digunakan 

untuk mencapai hasil yang diharapkan. 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menguraikan hasil dan membahas yang diperoleh dari penelitian 

yang telah dilakukan. 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini menyimpulkan dari hasil dan pembahasan sekaligus memberikan 

saran yang dapat menyempurnakan penelitian ini. 

DAFTAR PUSTAKA 

Berisikan tentang literatur-literatur referensi yang digunakan dalam penulisan 

dan  penyusunan dalam laporan ini. 

LAMPIRAN 

Berisikan data-data yang mendukung dalam penyusunan laporan ini. 
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