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Abstrak
Penelitian ini membahas analisis energi dan eksergi pada sistem pembangkit listrik tenaga
gas berkapasitas 112,45 MW. Laju aliran eksergi dibagi menjadi dua komponen yaitu
eksergi fisik dan eksergi kimia yang dievaluasi pada masing-masing keadaan. Hasil dari
penelitian ini menunjukkan bahwa pemusnahan eksergi terbesar terjadi di ruang bakar
(68,61%), dimana perbedaan temperatur yang besar merupakan sumber utama terjadinya
irreversibilitas. Sedangkan pemusnahan eksergi pada turbin gas dan kompresor masingmasing sebesar 26,62% dan 7,57%. Pada penelitian ini juga membahas pengaruh dari
tingkat pembebanan dan suhu udara lingkungan untuk mengetahui perubahan performa
yang dihasilkan. Hasil dari variasi pembebanan menunjukkan bahwa peningkatan beban
turbin gas berpengaruh positif terhadap efisiensi siklus maupun komponennya, yaitu
kompresor dan ruang bakar. Peningkatan suhu udara lingkungan berdampak sebaliknya,
dimana efisiensi siklus mengalami penurunan pada suhu udara lingkungan yang lebih
tinggi. Sehingga untuk mengendalikan faktor tersebut dapat dilakukan dengan
pendinginan suhu udara masuk kompresor.
Kata kunci: energi, eksergi, efisiensi eksergi, Pembangkit Listrik Tenaga Gas.
Abstract
This research discusses an energy and exergy analysis of a 112,45 MW gas turbine power
generation system. The exergy of a material stream is divided into physical and chemical
exergyand evaluated on each state. The results of this study reveal that the highest exergy
destruction occurs in combustion chamber (65,81%), where the large temperature
difference is the major source of the irreversibility. The exergy destruction in turbine gas
and compressor was found 26,62% and 7,57% respectively. The effect of various gas
turbine load and ambient temperature to the system’s performance were also studied. The
result shows that increasing gas turbine loadgives positif effecton the exergy efficiency of
the cycle as well as the components compressor and combustion chamber. Increasing
ambient temperature givesnegatif effect, bywhich exergy efficiency of cycle was
decreasing. Accordingly, cooling of the compressor inlet air is considered as the solution
to this problem.
Keywords: energy, exergy, exergy efficiency, Gas Turbine Power Plant.
1.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan berbagai sektor vital dalam
kehidupan manusia menghasilkan suatu kondisi
dimana kebutuhan energi listrik semakin meningkat

tetapi tidak diimbangi dengan ketersediaan bahan
bakar yang saat ini cendrung memiliki tren negatif.
Hal tersebut mendorong berbagai upaya optimasi
siklus pembangkit listrik guna memanfaatkan
sumber energi bahan bakar yang kebanyakan masih
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berupa energi fosil secara lebih efisien. Analisis
energi berdasarkan hukum termodinamika I
merupakan metode yang paling umum digunakan
dalam analisa sistem termal. Kekurangan dari
metode ini yaitu tidak dapat mengukur kualitas
energi yang benar-benar terpakai dalam sistem,
sehingga pada tahun 1824, seorang ilmuwan Prancis
Sadi Carnot memperkenalkan dasar dari analisis
eksergi untuk pertama kalinya. Ia menyatakan
bahwa konversi energi termal menjadi kerja
mekanik pada suatu mesin adalah terbatas.
Selanjutnya “work potential” dan “maximum usable
work” dari suatu nilai energi tertentu diuji
menggunakan rumusan matematika berdasarkan
hukum termodinamika II oleh Clausius, Thomson,
Maxwell dan Gibbs. Penggunaan kata “exergy”
sebagai “available work” pertama kali dilakukan
oleh Bonsjnakovic pada tahun 1960, Trepp (1961)
dan Baehr (1962), dan kemudian kata eksergi dapat
diterima dan digunakan untuk perkembangan prinsip
hukum
termodinamika
kedua
dalam
pengaplikasiannya pada sistem industri.
Metode eksergi merupakan perangkat yang
dapat digunakan untuk mengidentifikasi lokasi
irreversibilitas atau kerugian energi berguna serta
tingkat ketidakefisienan dari sistem pembangkit
tenaga. Bejan et al pada tahun 1996 menerapkan
konsep eksergi untuk sistem kogenerasi turbin gas
yang sampai saat ini banyak dijadikan acuan oleh
peneliti untuk melakukan analisis eksergi pada
pembangkit seperti yang dilakukan oleh Chand et al
(2013) yang melakukan analisis eksergi pada gas
turbin poros tunggal dengan berbagai variasi operasi
yaitu rasio kompresi, temperatur masuk kompresor
dan temperatur masuk turbin. Wadhah (2012)
melakukan analisa eksergi turbin gas dengan
pengaruh temperatur siklus yang menghasilkan
ruang bakar dan turbin sebagai sumber
irreversibilitas terbesar. Serta Mousafarash and
Ameri (2013) yang melakukan studi analisis eksergi
dan termoekonomi pada pembangkit Montazer
Ghaem dengan menggunakan variasi suhu
lingkungan dan beban turbin gas.
Penelitian ini menerapkan konsep analisis
energi serta analisis eksergi pada siklus turbin gas di
PLTGU PT. Indonesia Power UP Perak-Grati.
Tujuan dari studi ini yaitu mengevaluasi kinerja
siklus
maupun
komponennya
dengan
mengidentifikasi letak pemusnahan eksergi terbesar
sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengambilan
langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi
eksergetik sistem tersebut. Penerapan variasi beban
turbin gas dan suhu lingkungan juga dievaluasi
untuk mengetahui pengaruhnya terhadap performa
sistem.
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2.

METODOLOGI

2.1

Deskripsi Sistem

Skematik siklus turbin gas yang dianalisis
ditunjukkan pada Gambar 1. Turbin gas yang
digunakan termasuk siklus terbuka dengan poros
tunggal yang menghubungkan antara turbin dengan
kompresor. Sistem terdiri dari kompresor udara,
ruang bakar, dan turbin gas yang memiliki kapasitas
112,45 MW. Bahan bakar yang digunakan dalam
sistem iniadalahgas alam yang diasumsikan sebagai
metana (CH4).

Gambar 1. Siklus Turbin Gas.
Pada gambar tersebut terdapat 5 titik kondisi
yang akan dianalisis yaitu :
 State 1 yaitu udara lingkungan yang dihisap
masuk kedalam kompresor
 State 2 yaitu udara yang telah dinaikkan
tekanannya dan akan memasuki ruang bakar
sebagai udara pembakaran
 State 3 yaitu gas hasil pembakaran yang
memiliki suhu tinggi
 State 4 yaitu gas buang sisa proses ekspansi di
turbin gas
 State 5 yaitu bahan bakar metana (CH4) masuk
ruang bakar
2.2 Prosedur Analisis
Langkah-langkah pengolahan data dalam
penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu
analisis energi dan analisis eksergi. Analisis tersebut
dilakukan dengan memasukkan parameter-parameter
operasi pada masing-masing state. Asumsi-asumsi
untuk penyederhanaan analisis diantaranya: sistem
turbin gas beroperasi pada keadaan stedi, prinsipprinsip campuran gas ideal diterapkan pada udara
dan produk pembakaran, bahan bakar (gas alam)
dipertimbangkan sebagai metana dan diperlakukan
sebagai gas ideal, pembakaran di dalam ruang bakar
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adalah sempurna, komponen-komponen lainnya
beroperasi tanpa kerugian kalor (adiabatik).
2.3

Rumusan Analisis Energi

Dalam analisis ini,proses-proses dipertimbangkan sebagai aliran stedi keadaan stedi (steady flow
steady state). Analisis yang digunakanadalahanalisa
siklus Brayton standart udara (Air Standart Brayton
Cycle) sehingga seluruh properties dari masingmasing state menggunakan rujukan tabel Ideal Gas
Properties of Air. Kesetimbangan energi tiap
komponen dapat dirumuskan sebagai (Moran and
Saphiro, 1996) :
-

Kerja input kompresor
Ẇ c= ṁudr (h2 - h1)

-

Energi kalor masuk ruang bakar
Q in =ṁbb (h3 – h2)

-

(1)
(2)

Kerja output turbin gas
Ẇ GT = ṁg (h3 – h4)

(3)

Untuk mencari laju alir bahan bakar dapat
dihitung dengan rumus sebagai berikut (Shanti dkk,
2012) :
ṁ𝑏𝑏𝑏𝑏 ൌ

𝑉𝑉𝑏𝑏𝑏𝑏 Ǥ𝑆𝑆𝐺𝐺𝑏𝑏𝑏𝑏 Ǥ𝜌𝜌𝑢𝑢𝑑𝑑𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎
͵ͲͲ

(4)

Sedangkan laju massa udara dapat dihitung
dengan menggunakan rasio udara terhadap bahan
bakar (AFR), yang dilakukan dengan persamaan
berikut:
(5) (5)
Sehingga laju aliran massa udara dapat dihitung
dengan persamaan berikut :
(6)
Dan laju aliran massa gas hasil pembakaran :
(7)
Sedangkan efisiensi termal dari siklus yaitu :

2.4

ɳൌ

ℎ͵−ℎͶ −ሺℎʹ−ℎͳሻ
ሺℎ͵−ℎʹሻ

(8)

Rumusan Analisis Eksergi

Aliran eksergi pada siklus turbin gas dievaluasi
pada masing-masing komponennya.Eksergi suatu
sistem dapat dibagi menjadi empat komponen yaitu

eksergi fisik EPH, eksergi kinetik EKN, eksergi
potensial EPT , dan eksergi kimia ECH asalkan tidak
adanya efek-efek nuklir, magnetik,elektrikal dan
tegangan permukaan (Bejan et al, 1996):
Ė = ĖPH +ĖKN +ĖPT + ĖCH

(9)

Persamaan (9) dapat dinyatakan dengan basis unit
massa sebagai berikut:
e = ePH +eKN +ePT + eCH

(10)

Eksergi kinetik dan eksergi potensial sebagai
berikut:
eKN = ½ V2

(11)

ePT = g.z

(12)

Eksergi fisik selalu berkaitan dengan temperatur dan
tekanan dari bahan. Komponen eksergi fisik yang
menyertai arus/aliran suatu gas idealdinyatakan
dalam persamaansebagai berikut (Kotas, 1985):
(13)
dimana Cp merupakan kalor spesifik gas ideal
(kJ/kg.K), T adalah temperatur pada state tersebut
(K), T0 adalah temperatur dead state (K), P adalah
tekanan pada state tersebut (kg/cm2), P0 adalah
tekanan udara dead state (kg/cm2) dan R merupakan
konstanta gas dengan nilai sebesar 0,287 (kJ/kg.K).
Eksergi kimia adalah komponen eksergi yang
terkait dengan perbedaan komposisi kimia dari suatu
sistem dengan yang dimiliki lingkungan. Eksergi
kimia per mol sebuah campuran pada gas ideal
dapatdiformulasikan sebagai berikut (Bejan et al,
1996):
(14)
Pada persamaan diatas xk merupakan fraksi mol
gas k dalam campuran gas. Sedangkan xok
merupakan fraksi mol gas k pada kondisi dead state.
Analisis molar udara (%) adalah: 77.48 N2, 20.59
O2, 0.03 CO2, 1.90 H2O(g) (Bejan et al, 1996).
Dengan menyatakan rasio bahan bakar udara
sebagai , laju aliran molar bahan bakar, udara, dan
produk pembakaran dihubungkan oleh:
(15)
dimana subskrip f, p, dan a masing-masing
menyatakan bahan bakar, produk pembakaran, dan
udara. Untuk pembakaran sempurna dari metana,
persamaan kimia adalah sebagai berikut:
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dalam suatu siklus dengan masukan bahan bakar.
Berdasarkan kesetimbangan laju eksergi suatu
sistem, dituliskan (Bejan et al, 1996):
Sehingga neraca karbon, hidrogen, dan nitrogen,
fraksi mol dari komponen-komponen produk
pembakaran adalah (Bejan et al, 1996):

( (16)
Sedangkan eksergi kimia bahan bakar gas
hidrokarbon dapat diketahui melalui hubungan
berikut:
(17)
Laju pemusnahan eksergi per komponen dapat
dirumuskan berdasarkan persamaan kesetimbangan
eksergi yaitu:

(24)
3.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1

Analisis Energi

Analisis energi dilakukan untuk mengetahui
laju energi pada masing-masing keadaan dan
besarnya kerugian yang dialami oleh sistem.
Berdasarkan data yang telah diolah menggunakan
persamaan energi yang diberikan pada bagian
terdahulu, maka dapat dibuat suatu diagram alir
yang menggambarkan kesetimbangan energi siklus
turbin yang ditunjukkan pada Gambar 2 berikut ini:

(18)
Sehingga Kesetimbangan eksergi untuk tiap
komponen pada pembangkit listrik tenaga gas
(Mousafarash and Ameri, 2013) adalah sebagai
berikut:
 Kompresor
Ėx1 + Ẇc= Ėx2 + ĖxD

(19)

 Ruang bakar
Ėx2 + Ėx5 = Ėx3 + ĖxD

(20)

 Turbin gas
Ėx3 = ẆGT + Ėx5 + ĖxD

(21)

Eksergi yang dimusnahkan atau destruksi
eksergi ĖD pada komponen sistem dapat
dibandingkan dengan laju eksergi bahan bakar yang
diberikan ke tiap komponen, ĖF memberikan rasio
pemusnahan eksergi:
(22)
Sebagai alternatif, laju pemusnahan eksergi
komponen dapat dibandingkan dengan laju
pemusnahan eksergi total di dalam sistem,
ĖD,totmemberikan rasio:
(23)
Efisiensi eksergetik didefinisikan sebagai
perabandingan antara jumlah suatu produk eksergi
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Gambar 2. Diagram Aliran Energi Pada Siklus
Turbin Gas.
Analisis kesetimbangan energi yang dilakukan
menunjukkan adanya selisih antara energi masuk
dan energi keluar sistem, yang berarti terdapat losses
atau energi yang terbuang dari siklus turbin gas yaitu
sebesar 15,84%. Analisis energi hanya memberikan
nilai besarnya kerugian (losses) energi pada
keseluruhan sistem, sehingga tidak dapat diketahui
pada komponen mana terjadi letak kerugian energi
terbesar beserta penyebabnya, sehingga pada
penelitian ini juga membahas analisis eksergi pada
siklus turbin gas sehingga hasilnya dapat dijadikan
acuan untuk melakukan optimasi efisiensi maupun
perbaikan pada kinerja sistem.
3.2

Analisis Eksergi

Analisis eksergi dilakukan untuk mengetahui
besar, letak dan penyebab irreversibilitas atau
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kerugian eksergi dari siklus turbin gas yang terdiri
dari kompresor, ruang bakar dan turbin gas. Laju
eksergi pada masing-masing state pada siklus turbin
gas dicantumkan pada Tabel 1.
Suhu maupun tekanan pada state 1 dianggap
sebagai deadstate, sehingga sistem dianggap
setimbang dan tidak terdapat perpindahan
Berdasarkan Gambar 3 dapat diketahui bahwa laju
aliran eksergi terkecil yaitu pada state 1 disebabkan
oleh energi yang dapat terjadi. Laju eksergi terbesar
terdapat pada state 3 dengan kontribusi terbesar
berasal dari eksergi fisik sebesar 367,61MW
sedangkan eksergi kimia sebesar 3,96 MW.
Tabel 1. Laju Aliran Eksergi Masing-masing State

Besarnya eksergi fisik pada state ini
disebabkan besarnya perbedaan temperatur yang
dihasilkan setelah proses pembakaran dengan
temperatur lingkungan.Berdasarkan Gambar 4 dapat
dilihat bahwa pemusnahan eksergi terbesar terjadi di
ruang bakar yaitu sebesar 65,81 % kemudian diikuti
oleh turbin gas sebesar 26,62% dan kompresor
sebesar 7,57%. Pemusnahan eksergi pada
komponen-komponen tersebut berasal dari beberapa
irreversibilitas utama yang terkait diantaranya yaitu
reaksi pembakaran, perpindahan kalor dan adanya
gesekan.
Pada Gambar terlihat bahwa ruang bakar
merupakan komponen dengan laju pemusnahan
eksergi terbesar. Hal ini disebabkan terjadinya reaksi
kimia pembakaran yang merupakan sumber
irreversibilitas terbesar serta perbedaan temperatur
yang tinggi antara temperatur pembakaran dengan
fluida kerja sehingga mempermudah terjadinya
proses perpindahan panas. Berbeda dengan turbin
gas dan kompresor, dimana sumber irreversibilitas
utama berasal dari gesekan yang disebabkan
akumulasi kotoran yang dibawa oleh udara maupun
bahan bakar yang mengandung zat pengotor.

400
Laju Eksergi (MW)

350
300
250

Eksergi Fisik

200

Eksergi Kimia

150

Eksergi Total

100
50
0
1

2

3
State

4

5

Gambar 3. Laju Eksergi pada Siklus Turbin Gas.

Laju Pemusnahan Eksergi
(%)

70

Gambar 5. Diagram GrassmanAliranEksergi Siklus
Turbin Gas.

60
50
40

ẏD(%)

30

yD(%)

20
10
0
Kompresor Ruang Bakar Turbin Gas

Gambar 4. Eksergi yang Dimusnahkan tiap
Komponen SiklusTurbin Gas.

Diagram diatas menggambarkan secara jelas
laju aliran eksergi maupun pemusnahan eksergi yang
terjadi pada sistem. Sebagai tambahan, 86,61 MW
atau 23,31% dari eksergi bahan bakar dibawa oleh
sistem kekeadaan 4 dan selanjutnya dibuang
kelingkungan, laju eksergi ini dianggap sebagai
kerugian eksergi yang menjadi penyebab rendahnya
efisiensi PLTG.
Gambar 6 menjelaskan bahwa baik efisiensi
energi maupun efisiensi eksergetik siklus turbin gas
mengalami peningkatan seiring dengan penambahan
beban. Selain itu, diketahui efisiensi energi nilainya
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40
35
Efisiensi Sistem (%)

30
25

Efisiensi
Energi
Efisiensi
Eksergetik

20
15
10
5

100
Laju Pemusnahan Eksergi (MW)

selalu lebih besar dibandingkan efisiensi eksergetik
dikarenakan dalam perhitungan efisiensi energi
hanya berdasarkan hukum termodinamika I, yaitu
hukum kekekalan energi sedangkan efisiensi
eksergetik berpedoman pada hukum termodinamika
II yang juga mempertimbangkan efek irreversibilitas
dari suatu proses.
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Gambar 8. Laju Pemusnahan Eksergi Komponen
pada Berbagai Tingkat Beban.

0
75 MW

100 MW

Beban

Gambar 6.Efisiensi Eksergetik dan Efisiensi Energi
Sistem pada berbagai Tingkat
Pembebanan.
Hubunganantara variasi beban dengan efisiensi
eksergetik serta laju pemusnahan eksergi per
komponen juga ditunjukkan pada gambar 7 dan 8.
Dari grafik dapat diketahui bahwa semakin tinggi
beban, maka efisiensi eksergetik kompresor
cenderung meningkat yang disebabkan oleh semakin
tingginya tekanan keluar kompresor sehingga laju
alir massa udara yang dihasilkan semakin besar.
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

95
93
91
89
87

25°C

85

27°C

83

30°C

81
79
77
75
Kompresor

Ruang Bakar

Turbin Gas

Efisiensi Eksergetik (%)

Gambar 9. Pengaruh Suhu Udara Lingkungan
terhadap Efisiensi Eksergetik Komponen.
50 MW

33.0

100 MW

Ruang Bakar

Turbin Gas

Gambar 7. Efisiensi Eksergi Komponen pada
Berbagai Tingkat Beban.
Begitu juga dengan ruang bakar dimana
besarnya udara akan meningkatkan nilai air fuel
ratio sehingga pembakaran akan berjalan lebih
sempurna dan suhu pembakaran yang dapat dicapai
semakin tinggi. Sedangkan pada komponen turbin
gas efisiensinya cenderung stabil.

Efisiensi Eksergetik Sistem (%)

75 MW

Kompresor
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Gambar 10 Pengaruh Suhu Udara Lingkungan
terhadap Efisiensi Eksergi Sistem.
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Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa
efisiensi eksergetik sistem turbin gas cenderung
mengalami penurunan seiring dengan peningkatan
suhu lingkungannya. Hal ini dapat dijelaskan bahwa
semakin dingin suhu udara lingkungan yang
dianggap sebagai dead state maka performa siklus
akan semakin baik. Suhu udara yang dingin memilki
densitas udara yang tinggi sehingga akan
meningkatkan laju alir massa udara pembakaran,
oleh karena itu nilai Air Fuel Ratio (AFR)
meningkat sehingga proses pembakaran dalam ruang
bakar terjadi dengan sempurna. Selain itu, suhu dead
state yang rendah menyebabkan besarnya perbedaan
temperatur dengan sistem sehingga laju alir eksergi
pada masing-masing state juga meningkat.
Suhu udara yang rendah dapat diperoleh saat
malam hari, yaitu berkisar antara 23-25oC sedangkan
pada siang hari suhu udara dapat mencapai 29oC.
Mengingat pembangkit listrik bekerja non-stop,
maka untuk mensiasati penurunan performa siklus
turbin gas akibat suhu tinggi maka dapat dilakukan
dengan menambahkan fog system pada IGV, yaitu
dengan memspray air pada udara masuk kompresor
untuk menurunkan suhunya. Namun diperlukan
kajian yang lebih dalam baik dari segi teknis
maupun ekonomis dalam penambahan inovasi
tersebut.
4.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan
maka dapat disimpulkan bahwa analisis energi
hanyadapat memberikan informasi besarnya losses
pada siklus turbin gas. Selain itu analisis eksergi
yang telah dilaksanakan mampu memberikan lokasi
dan besar kerugian eksergi serta tingkat ketidak
efisienan proses pada siklus turbin gas. Dimana letak
pemusnahan eksergi (exergy destruction) tertinggi
terjadi di ruang bakar diikuti oleh turbin gas dan
kompresor.
Pengaruh penambahan beban terhadap efisiensi
eksergi komponen turbin gas adalah berbanding
lurus, dimana semakin besar beban yang ditanggung
unit maka efisiensi eksergi semakin meningkat.
Sedangkan peningkatan suhu udara lingkungan
berdampak negative terhadap efisiensi eksergetik
sistem, efisiensi eksergetik tertinggi diperoleh saat
suhu lebih rendah.
Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan pada
penelitian diatas, maka saran yang dapat diberikan
adalah mengoperasian siklus turbin gas pada beban
tinggi serta mengkondisikan udara lingkungan pada
suhu rendah untuk memperoleh efisiensi yang
optimal. Apabila penelitian ini dilanjutkan, maka
hendaknya dilakukan analisis termoekonomi,
mengingat optimasi performansi termodinamika
selalu mempunyai konsekuensi ekonomi serta

melakukan kajian lebih mendalam mengenai fog
system.
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