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ABSTRACT 

 

The “Major analysis of heat transfer has been investigated at Steam Power of  Biodiesel 

industry PT. Ciliandra Perkasa, Dumai”  by using a field survey. The survey is 

conducted by observing the flow rate, pressure and temperature in the steam power 

plant systems. The observations calculate the enthalpy, heat required to convert water 

into steam and steam values that go into effect on the power turbine electrical output. 

Calculation results obtained turned out great enthalpy economizer entering the greatest 

value is 2959.1 kJ/kg and the smallest one is 2950.2 kJ/kg, while the incoming enthalpy 

at most major turbine is 3350.8 kJ/kg and the smallest one is 3235.6 kJ/kg. The highest 

enthalpy output at cattle is 3344.3 kJ/kg and the smallest one is 3216.5 kJ/kg, while the 

highest enthalpy output in turbine is 3286.6 kJ/kg and the smallest one is 3214.4 Kj/kg. 

The largest heat required  to convert the water into steam is the 12816.9 MJ/h, while the 

smallest one is 7401.7 MJ/h. A greatest value that goes to the turbine steam is 0.00867 

kg/kWh, while the smallest one is 0.00832 kg/kWh and the greatest power is 2.009 

MW, while the smallest one is 1.766 MW. 

 

Keywords : Heat Transfer, Power Plant,  The Biodiesel Industry. 

 

ABSTRAK 

 

Telah dilakukan penelitian tentang “Analisa Besar Perpindahan Kalor pada Sistem 

Pembangkit Listrik Tenaga Uap Industri Biodiesel PT. Ciliandra Perkasa, Dumai” 

dengan menggunakan metode survei lapangan, survei lapangan dilakukan dengan cara 

mengamati laju aliran, tekanan dan suhu pada sistem pembangkit listrik tenaga uap, 

kemudian dari pengamatan tersebut dilakukan perhitungan entalpi, besar kalor yang 

dibutuhkan untuk mengubah air menjadi uap dan nilai uap yang masuk ke turbin 

berpengaruh terhadap daya keluaran listrik. Hasil perhitungan ternyata diperoleh besar 

entalpi yang masuk pada economizer paling besar yaitu 2959,1 kJ/kg  dan paling kecil 

yaitu 2950,2 kJ/kg, sedangkan entalpi yang masuk  pada turbin paling besar yaitu 

3350,8 kJ/kg dan paling kecil yaitu 3235,6 kJ/kg. Entalpi keluaran pada ketel paling 

besar yaitu 3344,3 kJ/kg dan paling kecil yaitu 3216,5 kJ/kg, sedangkan entalpi 
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keluaran pada turbin paling besar yaitu 3286,6 kJ/kg dan paling kecil yaitu 3214,4 

kJ/kg. Besar kalor yang dibutuhkan untuk mengubah air menjadi uap yang paling besar 

yaitu 12816,9 MJ/jam, sedangkan paling kecil yaitu 7401,7 MJ/jam. Besar nilai uap 

yang masuk ke turbin  paling besar yaitu 0,00867 kg/ kWh, sedangkan paling kecil yaitu 

0,00832 kg/kWh dan untuk daya yang paling besar yaitu 2,009 MW, sedangkan paling 

kecil yaitu 1,766 MW. 

 

Kata kunci : Perpindahan kalor, PLTU, Industri biodiesel 

 

PENDAHULUAN  
 

Energi listrik menjadi faktor yang 

sangat penting dalam menunjang proses 

kehidupan, tanpa adanya energi listrik 

semua aktivitas manusia tidak dapat 

berjalan secara optimal. Di zaman 

globalisasi saat ini sebagai tenaga 

penggerak dalam dunia indrustri, bidang 

automotif, bidang pertambangan, serta 

penggunaan untuk keperluan rumah 

tangga yang tidak terlepas dari peranan 

energi listrik. Penggunaan energi listrik 

yang terus meningkat maka 

mengharuskan untuk mencari alternatif 

lain agar tidak terjadi krisis energi, 

seperti pengembangan energi alternatif 

yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Uap 

(PLTU) merupakan pembangkit listrik 

yang memanfaatkan energi yang 

terkandung di dalam uap untuk 

memutar turbin sehingga dapat 

digunakan untuk membangkitkan energi 

listrik melalui generator (Marjo, 2011). 

Pembangkit listrik tenaga uap 

pada perusahaan PT. Ciliandra Perkasa 

manfaatnya yaitu dapat menghemat 

pengeluaran terhadap penggunaan 

energi karena tidak menggunakan PLN 

sebagai penggerak untuk produksi, 

namun mencari alternatif lain yang 

mendisain pembangkit listrik tenaga 

uap yang nantinya dapat digunakan 

untuk produksi dan untuk menjalankan 

kebutuhan pabrik.  

Sistem pembangkit listrik tenaga 

uap terdiri dari beberapa peralatan 

utama yaitu: boiler, generator,turbin dan 

kondenser, tetapi pada PLTU di PT. 

Ciliandra Perkasa tidak menggunakan 

kondenser. Proses pada PLTU yaitu air 

yang masuk ke boiler dapat diubah 

menjadi uap karena adanya perpindahan 

kalor dari tempat pembakaran menuju 

boiler dan turbin, sehingga uap yang 

dihasilkan dari perpindahan kalor 

tersebut dapat digunakan sebagai 

penggerak dalam PLTU. 

Uap yang dihasilkan dari boiler 

kemudian menuju turbin, sehingga 

dapat ditentukan nilai uap yang masuk 

keturbin yang mempengaruhi terhadap 

daya keluaran. Uap yang masuk ke 

turbin yang digunakan untuk memutar 

turbin sehingga menghasilkan listrik 

maksimal sebesar 3 MW, dengan 

tekanan 3,43 Mpa dan suhu 410
0
C 

dengan kecepatan 3000 rpm, kemudian 

listrik tersebut dikirim ke dapartement-

dapartement untuk mendukung proses 

produksi pabrik. 

 

METODE PENELITIAN 

 

1. Alat dan bahan 

 

Adapun alat dan bahan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Feed Water Pump ( FTP) 

2. Water Softener 

3. Flow meter analog 

4. Flow meter digital 

5. Level Transmitter 

6. Pressure Transmitter 
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7. Temperatur Transmitter 

 

2. Prosedur Penelitian 

  

 Penelitian ini dilakukan 

menentukan besar kalor yang 

dibutuhkan furnace untuk mengubah air 

menjadi uap dan menentukan nilai uap 

yang masuk ke turbin sehingga 

berpengaruh terhadap daya keluaran 

listrik, adapun beberapa proses yaitu : 

yang dimulai dari kinerja boiler. Boiler 

yang digunakan adalah boiler jenis wuxi 

dengan kapasitas uap 35 ton/jam, 

dimana didalam boiler terdiri dari 

beberapa tahap pengerjaan yaitu :   

 Aliran air pada power plant di PT. 

Ciliandra Perkasa berasal dari Kawasan 

Industri Dumai (KID), kemudian air 

diolah di Water Treatment Plant (WTP) 

yang terdiri dari Ultrafiltrasi (UF) 

berfungsi menyaring kekeruhan. Hasil 

dari UF diolah di Reverse Osmosis 

merupakan perpindahan air dari larutan 

yang konsentrasinya rendah menuju 

larutan yang konstrasinya tinggi 

dikarenakan adanya tekanan osmosis, 

air dari WTP  akan dipompa dengan 

menggunakan pompa feed water pump. 

Air pengumpan merupakan air yang 

digunakan untuk diubah menjadi uap di 

dalam boiler. 

 Bahan bakar yang digunakan pada 

power plant PT. Ciliandra Perkasa yaitu 

menggunakan batubara dan cangkang 

kelapa sawit, dimana batubaru dan 

cangkang dicampur yang kemudian di 

masukkan ke boiler yang berfungsi 

sebagai tungku uap atau ketel, di dalam 

boiler merupakan proses awal 

pemanasan, maka temperatur air 

didalam pipa boiler ini akan mengalami 

kenaikan. Kenaikan temperatur ini akan 

mengubah air menjadi  uap basah.  

 Pengujian pada kinerja turbin ini 

merupakan proses lanjutan dari boiler 

dimana turbin yang digunakan  

merupakan jenis  back pressure steam 

turbine.  Uap yang basah  dari boiler 

dipanasi sampai temperatur tinggi yang 

mencapai sekitar 410
0
C yang 

menyebabkan uap basah berubah 

menjadi uap kering melalui proses 

panas lanjutan yang kemudian masuk ke 

superheater, pada superheater ini sudah 

berubah menjadi uap kering yang 

digunakan untuk memutar sudu turbin 

melalui sebuah nosel. Uap yang keluar 

dari nosel akan akan menumbuk sudu 

turbin dan akan mengubah energi 

kinetik uap menjadi energi mekanik 

yang akan memutar poros turbin. 

Putaran poros turbin akan dirubah 

menjadi energi listrik oleh generator 

yang porosnya dikopel dengan poros 

turbin. 

Proses pengambilan data pada 

penelitian ini adalah dengan monitoring 

dan rcord data parameter – parameter 

yang mempengaruhi kinerja boiler, 

sehingga bisa menentukan besar kalor 

yang dibutuhkan furnace untuk 

mengubah air menjadi uap dan dapat 

ditentukan nilai uap yang masuk ke 

turbin dengan mengkopel turbin dan 

generator sehingga bisa menghasilkan 

daya.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil Pengamatan 

 

Data yang digunakan dalam 

penelitian ini diperoleh dengan 

pangamatan langsung pada alat ukur. 

Data – data yang diperoleh dari hasil 

pengamatan pengoperasian selama 24 

jam dengan interval waktu pengamatan 

satu jam, yang dilakukan selama 1 

minggu dari tanggal 1 – 7 April 2015 

pada PLTU di PT. Ciliandra Perkasa, 

Dumai.
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Tabel 1. Hasil rata – rata selama 1   minggu dari tanggal 01 – 07 April 2015  dengan   

parameter laju aliran, tekanan dan suhu pada PT. Ciliandra Perkasa, Dumai. 

 
N
o 

Waktu 
ke – n  

Sboiler 

(ton/ja
m) 

Sturbin 

(ton/ja
m) 

Pout 

Boiler  
(Bar) 

Pin 

Eco
no 

(Bar

) 

Pin 

Turbin 
(Bar) 

Pout 

Turbin 
(Bar) 

Tout 

Boiler 
(0C) 

Tin 

Econo 
(0C) 

Tin 

Turbin 
(0C) 

Tout 

Turbin 
(0C) 

1 08.00 29,60 15,90 33,50 1,10 31,80 8,90 421,10 241,70 404,20 370,10 

2 09.00 29,30 15,90 33,00 1,10 32,10 8,90 423,00 240.80 406,50 371,50 

3 10.00 28,80 15,00 33,40 1,10 31,70 8,60 424,60 241,40 410,30 375,40 

4 11.00 29,30 15,20 31,70 1,10 31,50 8,90 430,60 240,90 409,40 373,70 

5 12.00 29,80 16,20 32,80 1,10 31,40 9,10 419,50 241,00 408,90 373,90 

6 13.00 29,90 15,90 32,40 1,10 32,30 9,00 426,70 240,70 412,80 372,40 

7 14.00 29,90 15,80 32,80 1,10 31,90 8,90 429,30 241,10 410,80 373,60 

8 15.00 30,80 16,80 32,70 1,10 30,90 9,30 422,60 241,40 405,90 373,60 

9 16.00 30,30 16,80 33,20 1,10 31,90 9,20 422,30 241,60 413,60 374,00 

10 17.00 30,50 16,50 32,90 1,10 31,70 9,00 425,80 241,50 410,30 374,20 

11 18.00 30,30 16,50 33,20 1,10 32,20 9,30 424,70 241,50 411,00 373,30 

12 19.00 29,90 16,40 33,30 1,10 32,30 9,20 422,80 242,10 406,50 373,10 

13 20.00 30,20 16,30 33,10 1,10 31,70 9,10 419,50 241,80 405,40 373,10 

14 21.00 30,30 16,80 33,10 1,10 31,80 9,10 420,50 242,00 405,50 369,80 

15 22.00 30,30 16,50 33,30 1,10 32,00 9,10 426,00 241,50 409,00 373,20 

16 23.00 30,10 16,40 33,00 1,10 31,80 9,10 424,50 241,60 406,60 371,80 

17 00.00 30,10 16,50 33,10 1,10 31,30 9,00 422,90 241,70 401,20 367,70 

18 01.00 30,40 16,50 32,90 1,10 31,70 9,00 423,00 241,30 403,60 369,70 

19 02.00 30,90 16,70 32,80 1,10 31,60 9,20 422,40 241,50 406,80 375,20 

20 03.00 30,60 17,00 33,30 1,10 31,80 9,20 423,20 240,20 407,20 376,40 

21 04.00 30,90 16,70 32,90 1,10 31,90 9,20 423,20 239,60 408,10 375,90 

22 05.00 30,80 16,70 32,80 1,10 31,90 9,20 422,40 239,80 409,10 375,50 

23 06.00 30,10 16,60 32,40 1,10 31,60 9,20 422,50 240,10 404,40 375,30 

24 07.00 29,40 16,30 32,90 1,10 31,90 9,00 422,30 240,10 404,90 374,70 

 

Tabel 2. Hasil rata – rata selama 1 minggu dari tanggal 01 – 07 April 2015    dengan  

parameter daya, entalpi, perpindahan kalor dan nilai uap pada PT. Ciliandra 

Perkasa, Dumai.  

No Waktu 
ke – n  

Daya 
(Mw) 

Entalpi 
uap out 
ketel 

(kJ/kg) 

Entalpi In 
economiz

er 
(kJ/kg) 

Entalpi uap 
out turbin 

(kJ/kg) 
 

Entalpi 
uap in 
turbin 
(kJ/kg) 

Q 
(Mj/jam) 

SR 
(kg/Kwh) 

1 08.00 1,848 3347,40 2953,90 3215,10 3236,30 11045,40 0,00858 

2 09.00 1,851 3295,40 2951,80 3222,10 3243,00 9397,20 0,00857 

3 10.00 1,766 3344,30 2953,30 3222,60 3249,10 10533,60 0,00849 

4 11.00 1,794 3299,90 2952,10 3225,00 3246,20 9637,00 0,00852 

5 12.00 1,883 3277,40 2957,20 3224,60 3282,60 7864,90 0,00861 

6 13.00 1,886 3293,20 2956,40 3222,70 3242,80 8774,90 0,00844 

7 14.00 1,862 3303,60 2952,40 3225,00 3254,70 9580,10 0,00851 

8 15.00 1,966 3283,40 2953,10 3234,20 3350,80 7401,70 0,00852 

9 16.00 2,009 3288,50 2953,60 3232,90 3254,30 9478,00 0,00837 

10 17.00 1,945 3333,20 2958,20 3226,.80 3246,30 10861,30 0,00849 

11 18.00 1,993 3295,40 2953,40 3233,50 3252,70 9788,90 0,00828 

12 19.00 1,924 3302,70 2954,20 3229,80 3244,20 9980,00 0,00855 

13 20.00 1,922 3270,20 2954,00 3226,10 3237,60 8863,80 0,00848 

14 21.00 2,001 3283,00 2959,10 3214,40 3239,00 9064,30 0,00840 

15 22.00 1,978 3297,90 2953,40 3221,20 3248,40 9278,30 0,00833 

16 23.00 1,976 3216,50 2953,60 3217,20 3241,50 8760,30 0,00832 
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17 00.00 1,938 3331,80 2953,50 3212,70 3241,80 9122,90 0,00851 

18 01.00 1,908 3285,50 2953,00 3218,30 3238,50 9504,50 0,00863 

19 02.00 1,988 3283,50 2953,40 3233,10 3238,20 9946,00 0,00843 

20 03.00 1,980 3378,40 2951,00 3236,90 3245,60 12816,90 0,00856 

21 04.00 1,970 3285,90 2949,70 3235,40 3245,00 10114,50 0,00853 

22 05.00 1,971 3284,20 2950,20 3286,60 3247,50 11466,90 0,00850 

23 06.00 1,952 3278,60 2950,40 3234,50 3235,60 9873,70 0,00851 

24 07.00 1,876 3283,60 2950,50 3229,60 3237,90 9347,50 0,00867 

 

Pembahasan

 
 Gambar 1. Grafik rata – rata laju aliran boiler dan turbin pada jam 08.00 s/d                                    

07.00 WIB

 Grafik rata – rata laju aliran 

terhadap waktu dapat dilihat pada 

gambar 1. Laju aliran rata – rata pada 

boiler paling besar yaitu 30,9 ton/jam 

terjadi pada jam 02.00 dan 04.00 WIB 

dan paling kecil yaitu 28,8 ton/jam pada 

jam 10.00 WIB, sedangkan laju aliran 

rata – rata  pada turbin paling besar 

yaitu 17,0 ton/jam terjadi pada jam 

03.00 WIB dan paling kecil yaitu 15,0 

ton/jam pada jam 10.00 WIB. 

Perbedaan laju aliran rata – rata pada 

boiler lebih tinggi daripada laju aliran 

rata – rata turbin hal ini dipengaruhi 

karena pada boiler dimasukkan jumlah 

air yang banyak sehingga laju aliran 

yang dihasilkan menjadi besar yang 

berpengaruh terhadap masa jenis air 

adalah 1.000 kg/m
3
, sementara pada 

turbin air yang keluar dari boiler sudah 

berubah menjadi uap sehingga laju 

aliran yang masuk ke turbin juga 

semakin kecil dimana masa jenis uap air 

adalah 0,6 kg/m
3
, karena pengaruh masa 

jenis air yang jauh lebih tinggi dari uap 

menakibatkan laju aliran pada boiler 

lebih tinggi dibandingkan turbin.  

Besar kecilnya laju aliran pada 

boiler dan turbin dipengaruhi oleh 

banyaknya air yang masuk karena 

semakin banyak air yang masuk maka 

laju aliran yang di dapatkan juga 

semakin besar dan sistem pembakaran, 

semakin banyak jumlah bahan bakar 

yang digunakan juga mempengaruhi 

besar kecilnya laju aliran.  

Grafik rata – rata tekanan keluaran 

dan tekanan masukan terhadap waktu 

dapat dilihat pada gambar 2 dan gambar 

3.
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Gambar 2. Grafik rata – rata tekanan keluaran boiler dan turbin pada jam   

                     08.00 s/d 07.00 WIB. 

 
      Gambar 3. Grafik rata – rata tekanan masukan economizer dan turbin pada jam  

08.00 s/d 07.00 WIB. 

 

Gambar 2 dan Gambar 3 menunjukkan 

rata – rata tekanan keluaran dan rata – 

rata tekanan masukan economizer  dan 

turbin. Rata – rata tekanan keluaran 

pada boiler paling besar yaitu 33,5 bar 

terjadi pada jam 08.00 dan paling kecil 

yaitu 31,7 bar pada jam 11.00 WIB, 

sedangkan rata – rata tekanan keluaran 

pada turbin paling besar yaitu 9,3 bar 

terjadi pada jam 15.00 dan 18.00 WIB 

dan paling kecil yaitu 8,6 bar pada jam 

10.00 WIB. Tekanan keluaran boiler 

lebih besar dari pada tekanan keluaran 

turbin karena pada boiler uap masih 

dalam uap basah yang mengandung air, 

sedangkan pada turbin uap telah 

menjadi uap kering yang tidak 

mengandung air. 

Rata – rata tekanan yang masuk 

pada economizer  pada selalu konstan 

yaitu 1,1 bar karena economizer 

dipengaruhi oleh siklus tertutup atau 

siklus rankine yang dijaga konstan 

untuk menjaga kestabilan untuk 

dimanfaatkan lagi ke drum sehingga 

sisa pembakaran terjadi pemborosan, 

sedangkan rata – rata tekanan yang 

masuk  pada turbin paling besar yaitu 

32,3 bar terjadi pada jam 19.00 WIB 

dan paling kecil yaitu 30,9 bar pada jam 

15.00 WIB. Besar kecilnya tekanan 

yang keluar atau pun tekanan yang 

masuk pada boiler dan turbin 

dipengaruhi oleh laju aliran. 
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Gambar 4.  Grafik rata – rata suhu keluaran boiler dan turbin pada jam 08.00 s/d 

07.00 WIB. 

 

Gambar 5. Grafik rata – rata suhu masukan economizer dan turbin pada jam 08.00 

s/d 07.00 WIB. 

 

Gambar 4 dapat dilihat bahwa rata – 

rata suhu keluaran di boiler lebih besar 

dari pada di turbin karena pada boiler 

dibutuhkan suhu yang tinggi untuk 

mengubah air menjadi uap, pada turbin 

mengalami penurunan suhu dikarenakan 

sebelum masuk ke turbin uap 

mengalami proses desuperheater atau 

low temperatur header sehingga suhu 

boiler lebih besar dari pada turbin.  

Gambar 5 dapat dilihat bahwa rata 

– rata suhu yang masuk pada 

economizer lebih kecil dari pada suhu di 

turbin karena pada economizer 

mengalami proses penghematan sisa 

bahan bakar atau gas buang sehingga 

suhu yang dari boiler masuk ke 

economizer mengalami penurunan, 

sedangkan pada turbin mengalami 

proses superheater atau high 

temperature header sehingga uap yang 

masuk mengalami kenaikan suhu. Besar 

kecilnya suhu yang keluar ataupun suhu 

yang masuk pada boiler, economizer 

dan turbin dipengaruhi oleh waktu, 

tekanan, diameter pipa dan panjang 

lintasan. 

Grafik rata – rata entalpi keluaran 

dan rata – rata entalpi masukan terhadap 

waktu dapat dilihat pada gambar 6 dan 

gambar 7. 
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Gambar 6.  Grafik rata – rata entalpi yang keluar dari ketel dan turbin pada jam 

08.00 s/d 07.00 WIB. 

 

 
Gambar 7.  Grafik rata – rata entalpi yang masuk dari ketel dan turbin pada jam 

08.00 s/d 07.00 WIB. 

 

Gambar 6 dapat dilihat bahwa rata – 

rata entalpi yang keluar dari ketel lebih 

besar dari pada rata – rata  entalpi yang 

keluar dari turbin hal ini dipengaruhi 

karena ketel memiliki tekanan dan suhu 

yang lebih besar daripada tekanan dan 

suhu di turbin. 

Besar kecilnya entalpi yang keluar 

atau pun entalpi yang masuk pada ketel, 

economizer dan turbin dipengaruhi oleh 

suhu dan tekanan, semakin besar 

tekanan dan suhu maka entalpi yang 

dihasilkan juga semakin besar. 

Grafik rata – rata besar kalor dan 

rata – rata nilai uap terhadap waktu 

dapat dilihat pada gambar 8 dan gambar 

9.

Gambar 8. Grafik rata – rata besar kalor pada jam 08.00 s/d 07.00 WIB 
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   Gambar 9. Grafik rata – rata nilai uap yang masuk ke turbin pada jam 

08.00 s/d 07.00 WIB. 

 

 
Gambar 10. Grafik rata – rata daya keluaran turbin pada jam 08.00 s/d 07.00 WIB 

 

Gambar 8 menunjukkan rata – rata 

besar kalor yang dibutuhkan paling 

besar yaitu 12816,9 MJ/jam terjadi pada 

jam 03.00 dan paling kecil yaitu 7401,7 

MJ/jam pada jam 15.00 WIB. Besar 

kecil kalor yang dibutuhkan 

dipengaruhi oleh pembakaran, laju 

aliran, entalpi, tekanan dan suhu. 

Gambar 9 menunjukkan rata – 

rata nilai uap yang masuk ke turbin 

paling besar yaitu 0,00867 kg/ kWh 

terjadi pada jam 07.00 WIB dan paling 

kecil yaitu 0,00832 kg/ kWh pada jam 

23.00 WIB. Besar kecil nilai uap yang 

masuk ke turbin dipengaruhi oleh 

pembakaran dan besar kalor.  

Gambar 10 menunjukkan rata – 

rata  daya yang dikeluarkan turbin 

melalui generator paling besar yaitu 

2,009 MW terjadi pada jam 16.00 WIB 

dan paling kecil yaitu 1.766 MW pada 

jam 10.00 WIB. Daya keluaran tertinggi 

disebabkan oleh kebutuhan pabrik yang 

mengalami peningkatan, bagian yang 

berada dalam suatu pabrik seperti kilang 

minyak, biodiesel, power plant, kantor, 

pompa dan sebagainya hidup pada saat 

bersamaan sehingga mengakibatkan 

daya yang dikeluarkan turbin melalui 

generator  juga tinggi ataupun 

sebaliknya.  Besar kecil daya 

dipengaruhi oleh nilai uap yang masuk 

ke turbin. 

 

KESIMPULAN  

 

Hasil penelitian dan perhitungan 

besar kalor yang dibutuhkan dan nilai 

uap yang masuk ke turbin pada PT. 
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Ciliandra Perkasa, Dumai maka dapat 

disimpulkan bahwa : 

Boiler yang digunakan pada 

PLTU PT. Ciliandra Perkasa, Dumai 

ada dua jenis boiler yaitu boiler wuxi 

dan boiler mechanzie tetapi pada 

penelitian ini hanya memakai boiler 

jenis wuxi saja. Turbin yang digunakan 

pada penelitian ini adalah back pressure 

steam turbine. 

Laju aliran rata – rata pada boiler 

paling besar yaitu 30,9 ton/jam terjadi 

pada jam 02.00 dan 04.00 WIB dan 

paling kecil yaitu 28,8 ton/jam pada jam 

10.00 WIB, sedangkan laju aliran rata – 

rata  pada turbin paling besar yaitu 17,0 

t/h terjadi pada jam 03.00 WIB dan 

paling kecil yaitu 15,0 ton/jam pada jam 

10.00 WIB. Besar kecilnya laju aliran 

pada boiler dan turbin dipengaruhi oleh 

banyaknya air yang masuk karena 

semakin banyak air yang masuk maka 

laju aliran yang di dapatkan juga 

semakin besar dan sistem pembakaran, 

semakin banyak jumlah bahan bakar 

yang digunakan juga mempengaruhi 

besar kecilnya laju aliran. Besar 

kecilnya laju aliran sangat berpengaruh 

terhadap tekanan dan suhu. 

Rata – rata entalpi keluaran pada 

ketel paling besar yaitu 3344,3 kJ/kg 

terjadi pada jam 10.00 WIB dan paling 

kecil yaitu 3216,5 kJ/kg pada jam 23.00 

WIB, sedangkan rata – rata entalpi 

keluaran pada turbin paling besar yaitu 

3286,6 kJ/kg terjadi pada jam 05.00 

WIB dan paling kecil yaitu 3214,4 

kJ/kg pada jam 21.00 WIB. Rata – rata 

entalpi yang masuk pada economizer 

paling besar yaitu 2959,1 kJ/kg pada 

jam 21.00 WIB dan paling kecil yaitu 

2950,2 kJ/kg sedangkan rata – rata suhu 

yang masuk  pada turbin paling besar 

yaitu 3350,8 kJ/kg pada jam 15.00 WIB 

dan paling kecil yaitu 3235,6 kJ/kg pada 

jam 06.00 WIB. Besar kecilnya entalpi 

yang keluar atau pun entalpi yang 

masuk dipengaruhi oleh suhu dan 

tekanan, semakin besar tekanan dan 

suhu maka entalpi yang dihasilkan juga 

semakin besar. 

Rata – rata besar kalor yang 

dibutuhkan paling besar yaitu 12816,9 

MJ/jam terjadi pada jam 03.00 dan 

paling kecil yaitu 7401,7 MJ/jam pada 

jam 15.00 WIB. Besar kecil kalor yang 

dibutuhkan dipengaruhi oleh 

pembakaran, laju aliran, entalpi, 

tekanan dan suhu. Rata – rata nilai uap 

yang masuk keturbin paling besar yaitu 

0,00867 kg/kWh terjadi pada jam 07.00 

WIB dan paling kecil yaitu 0,00832 

kg/kWh pada jam 23.00 WIB. Besar 

kecil nilai uap yang masuk ke turbin 

dipengaruhi oleh pembakaran dan besar 

kalor yang dibutuhkan. Daya yang 

dihasilkan turbin selama seminggu 

setelah dirata – rata kan    berkisar pada 

range 1,766 – 2.009 Mwatt, dengan 

kecepatan 3000 rpm. Kualitas air yang 

digunakan sebagai pengisi ketel harus 

diperhatikan lagi karena kualitas air 

sangat berpengaruh pada kualitas uap 

yang dihasilkan. 
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