
 

 

 I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Energi panas bumi (Geothermal) merupakan sumber energi terbarukan 

berupa energi thermal (panas) yang dihasilkan dan disimpan di dalam inti 

bumi. Saat ini energi panas bumi mulai menjadi perhatian dunia. 

Meningkatnya kebutuhan akan energi serta meningkatnya harga minyak, 

telah memacu negara‐negara lain untuk mengurangi ketergantungan 

mereka pada minyak dengan cara memanfaatkan energi panas bumi untuk 

menghasilkan energi listrik. Beberapa pembangkit listrik bertenaga panas 

bumi sudah dimanfaatkan oleh 24 negara seperti Amerika Serikat (AS), 

Inggris, Prancis, Italia, Swedia, Swiss, Jerman, Selandia Baru, Australia, 

Jepang, termasuk Indonesia. Negara yang terbesar di dunia dalam hal 

kapasitas instalasi energi panas bumi adalah Amerika Serikat. Pada tahun 

2010 Amerika Serikat memiliki 77 Pembangkit Listrik Tenaga Panas 

Bumi (PLTP) yang memproduksi lebih dari 3000 MW. 

 

Indonesia memiliki potensi panas bumi terbesar yaitu 40% dari  potensi 

dunia, yang tersebar di 265 lokasi di sepanjang jalur vulkanik yang 

membentang dari Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, 
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dan Maluku. Berdasarkan data dari Badan Geologi pada tahun 2011, 

potensi pembangkit listrik tenaga panas bumi Indonesia  adalah  29.308  

MW.  Namun, sampai  dengan  saat  ini baru  sekitar  1.196 MW (4%)  

dari total potensi pembangkit listrik tenaga panas bumi yang telah 

dimanfaatkan  untuk  menghasilkan  energi listrik. 

 

Provinsi lampung sendiri memiliki potensi panas bumi yang cukup tinggi 

yang saat ini telah dimanfaatkan menjadi pembangkit listrik tenaga panas 

bumi (PLTP). Salah satunya yang terletak di Ulu belu Kabupaten 

Tanggamus, yang memiliki kapasitas sebesar 110 MW.  Dengan kapasitas 

yang besar tersebut, diharapkan pembangkit listrik ini dapat sedikit 

mengatasi kekurangan akan kebutuhan energi listrik yang terjadi saat ini. 

 

Pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) pada prinsipnya sama 

seperti Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), hanya pada PLTU uap 

dibuat di permukaan menggunakan boiler, sedangkan pada PLTP uap 

berasal dari reservoir panas bumi. Apabila fluida di kepala sumur berupa 

fasa uap, maka uap tersebut dapat dialirkan langsung ke turbin, dan 

kemudian turbin akan mengubah energi panas bumi menjadi energi gerak 

yang akan memutar generator sehingga dihasilkan energi listrik. Uap yang 

telah menggerakkan turbin tersebut kemudian diinjeksikan kembali 

menuju perut bumi. Kenyataannya, uap ini masih memiliki suhu sedang 

yang masih dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik siklus binary, 
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sehingga dapat menambah efisiensi pembangkit listrik tenaga panas bumi 

tersebut. 

 

Dalam siklus binary, fluida sekunder (pentana, isobutana atau ammonia) 

dipanasi oleh fluida panas bumi melalui alat penukar kalor atau heat 

exchanger. Fluida sekunder menguap pada temperatur lebih rendah dari 

temperatur titik didih air pada tekanan yang sama. Uap tersebut mengalir 

ke turbin sekunder dan menggerakan generator sehingga menghasilkan 

listrik dalam skala kecil dibandingkan pembangkit primer. Setelah 

dimanfaatkan, uap fluida sekunder ini dikondensasikan sebelum 

dipanaskan kembali oleh fluida panas bumi. Siklus tertutup dimana fluida 

panas bumi tidak diambil massanya, tetapi hanya panasnya saja yang 

diekstraksi oleh fluida kedua, sementara fluida panas bumi baru 

diinjeksikan kembali ke perut bumi. 

 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membuat “Perencanaan 

Heat Exchanger Pada Binary Power Plant Kapasitas 100 KW Yang 

Memanfaatkan Uap Sisa PLTP Ulu Belu” sebagai tugas akhir. 

 

1.2. Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan dari tugas akhir ini adalah: 

1. Mendesain sebuah alat heat exchanger untuk binary power plant 

berkapasitas 100 KW. 
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2. Menghitung dan menentukan dimensi-dimensi tiap komponen dari heat 

exchanger ini. 

3. Mengetahui besar longitudinal stress, circumferential stress dan 

thermal stress,  yang terjadi pada heat exchanger. 

 

1.3. Batasan Masalah 

 

Untuk mendapatkan hasil yang lebih terarah, maka pada tugas akhir ini 

diberikan batasan masalah sebagai berikut: 

1. Heat exchanger yang akan dirancang merupakan jenis shell and tube. 

2. Perencanaan heat exchanger akan disesuaikan dengan Turbin uap 

dengan kapasitas 100 KW. 

3. Perancangan menggunakan standar TEMA (Tubular Exchanger 

Manufacturer Association)  dan ASME Section VIII Divisi 1. 

4. Pada perancangan ini proses produksi tidak dibahas. 

 

1.4. Sistematika Penulisan 

 

Adapun sistematika penulisan dari penelitian ini adalah: 

I. PENDAHULUAN  

Pada bab ini diuraikan latar belakang tugas akhir, tujuan, batasan masalah, 

dan sistematika penulisan. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini diuraikan landasan teori yang berisikan teori-teori dasar  

untuk mendukung tugas akhir ini. 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini diuraikan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan 

tugas akhir, yaitu waktu dan tempat pelaksanaan, tahapan pelaksanaan dan 

diagram alur pelaksanaan. 

IV.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisikan hasil perhitungan, gambar desain heat exchanger 

serta pembahasan. 

  V. SIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisikan tentang simpulan yang dapat ditarik serta 

memberikan saran yang dapat menyempurnakan tugas akhir ini. 

DAFTAR PUSTAKA 

Memuat referensi yang dipergunakan penulis untuk menyelesaikan laporan 

tugas akhir. 

LAMPIRAN 

Berisikan beberapa hal yang mendukung tugas akhir. 


