
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Kebutuhan  listrik penduduk semakin meningkat setiap harinya. Dengan 

beban puncak kelistrikan khusus pulau Jawa Bali hampir mencapai 27.000 MW dan 

jumlah pelanggan seluruh Indonesia 75,7 juta baik pengguna rumah tangga, industri, 

bisnis, sosial, kator pemerintahan, dan penerangan jalan umum (Statistik PLN, 2019).  

Salah satu usaha yang dilakukan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat ini 

adalah dengan mengoptimalkan produksi listrik dari PT PJB yang merupakan anak 

perusahaan PT PLN (Persero) salah satunya adalah PT PJB UP Gresik dan PT PJB 

UP Paiton. PT PJB UP Gresik mampu membangkitkan listrik dengan total 2200 MW 

dan bertanggungjawab atas 16 jenis mesin pembangkit tenaga listrik. 

PT PJB UP Paiton bertanggung jawab atas 8 mesin pembangkit listrik dengan total 

4700 MW dengan rincian unit mesin pembangkit tenaga listrik. Dalam memenuhi 

kebutuhan energi listrik ini maka dilakukan optimalisasi unit dengan cara 

meningkatkan efisiensi dari setiap komponen sehingga mampu menekan biaya 

produksi dengan hasil produksi yang lebih baik. 

Terdapat empat komponen utama dalam sistem pembangkit listrik yaitu: 

pompa, boiler, turbin dan kondensor. Kondensor merupakan suatu sistem pendingin 

yang mampu meningkatkan efisiensi unit karena kondensor berfungsi untuk 

mengkondensasi pada steam yang berasal dari low pressure turbine berubah menjadi 

air jenuh yang selanjutnya akan disirkulasikan kembali kedalam sistem. Hal ini 

dilakukan untuk meningkatkan efisiensi unit karena mampu menekan kebutuhan make 

up water sebagai air pengisi boiler. 

Tube kondensor steam turbine unit 3.0 PLTGU PT PJB UP Gresik rencana 

mengalami pergantian tube atau retubing dengan material tube pada awalnya 

Aluminium Brass menjadi Titanium. Penggunaan tube Titanium pada kondensor 

sudah diaplikasikan di kondensor steam turbine unit 2 PLTU PT PJB UP Paiton. 

Pergantian material tube pada kondensor dari Aluminium Brass menjadi 

Titanium akan meringankan dan memperkecil biaya perawatan (maintenance) yang 

dilakukan pihak pembangkit terutama PT PJB UP Gresik. Rencana pergantian tube 

ini tentu menimbulkan perbedaan dari segi proses pengkondensasi steam menjadi air 

jenuh, laju perpindahan panas, dan performa kondensor.  
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, dapat diambil beberapa 

rumusan masalah yaitu tentang pengaruh perbedaan material tube kondensor antara 

penggunaan material Aluminium Brass dengan material Titanium. Perhitungan ini 

ditujukan untuk mengetahui laju perpindahan panas dari kedua material tube tersebut. 

Kedua material tube tersebut memiliki nilai konduktivitas termal yang berbeda, 

sehingga dapat diketahui laju perpindahan panas penggunaan material tube antara 

Alumnium Brass dan Titanium dengan kondisi temperatur steam dan air pendingin 

yang sama. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan metode Log Mean 

Temperature Different (LMTD) sampai perhitungan nilai efektifitas dengan metode 

NTU dan metode maintenance yang tepat terhadap kondensor. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian tugas akhir ini yaitu:  

1. Menganalisa laju perpindahan panas pada kondensor dengan material tube yang 

berbeda. 

2. Menganalisa efektifitas tube kondensor dengan material Aluminium Brass dan 

material Titanium. 

3. Mengetahui performansi kondensor dengan material Aluminium Brass dan 

material Titanium 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diperoleh dari penulisan penelitian tugas akhir ini adalah: 

1. Perusahaan dapat menganalisis unjuk kerja dari sistem operasional kondensor. 

2. Mengetahui pengaruh material tube kondensor yang berbeda tehadap laju 

perpindahan panas. 

3. Sebagai referensi terhadap penelitian selanjutnya yang berkaitan tentang sistem 

laju perpindahan panas pada kondensor PT PJB UP Gresik dan PT PJB UP Paiton. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Kondensor memiliki ruang lingkup yang cukup besar, agar pembahasan tidak 

terlalu meluas maka perlu diberikan batasan permasalahan sebagi berikut: 

1. Analisis dilakukan berdasarkan data operasi di PT PJB UP Gresik dan PT PJB UP 

Paiton. 

2. Jenis kondensor yang digunakan memiliki spesifikasi yang sama. 

3. Aliran didalam tube diasumsikan fully developed. 

4. Kondisi aliran didalam dan diluar tube adalah steady flow. 

5. Head losses didalam dan diluar tube diabaikan. 
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6. Hanya menganalisis laju perpindahan panas dari steam yang telah digunakan. 

7. Peninjauan laju perpindahan panas yang terjadi hanya secara konduksi dan 

konveksi dengan mengabaikan laju perpindahan panas secara radiasi. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisikan pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, tujuan utama penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II DASAR TEORI 

Pada bab ini berisi teori-teori yang menunjang pembahasan kondensor beserta 

perumusan yang akan di digunakan untuk menganalisis data yang telah di peroleh. 

Dasar teori berasal dari studi literatur maupun sumber yang terkait. 

BAB III METODOLOGI 

 Pada bab ini menjelaskan mengenai metode yang akan digunakan dalam 

pembahasan tugas akhir ini dan langkah – langkah pengerjaan tugas akhir yang 

dituangkan dalam flowchart 

BAB IV PERHITUNGAN DAN PEMBAHASAN 

 Pada bab ini berisi tentang data-data yang dibutuhkan dan perhitungan dalam 

melakukan analisis perbandingan laju perpindahan panas serta pembahasan hasil 

perhitungan. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 Pada bab ini berisi kesimpulan dari seluruh analisis perbandingan laju 

perpindahan panas dan saran yang diberikan sesuai dengan hasil yang didapat. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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Halaman ini sengaja dikosongkan 


