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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

Posisi ketahanan energi Indonesia semakin merosot dalam beberapa tahun 

terakhir. Penyebabnya, ketidakseimbangan laju ketersediaan energi dengan 

kebutuhan. Berdasarkan data yang dirilis Dewan Energi Dunia, Indonesia berada 

di peringkat ke-69 dari 129 negara pada 2014. Ketahanan energi meliputi tiga 

aspek, yakni ketersediaan sumber energi, keterjangkauan pasokan energi, dan 

kelanjutan pengembangan energi baru terbarukan. Peringkat itu melorot 

dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada 2010, Indonesia ada di 

peringkat ke-29 dan pada 2011 turun ke peringkat ke-47 [1]. 

Pemerintah terus memaksimalkan pemanfaatan panas bumi. Dengan letak 

geografis berada pada jalur gunung berapi (ring of fire), Indonesia memiliki 

potensi panas bumi yang melimpah dan dapat dimanfaatkan sebagai sumber 

energi untuk pembangkit listrik. Saat ini telah teridentifikasi 331 titik potensi yang 

tersebar pada 30 Provinsi mulai dari Pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, 

Maluku, sampai ke Sulawesi dengan rincian cadangan (reserve) sebesar 17.506 

MW dan sumber daya (resources) sebesar 11.073 MW. Akan tetapi, pemanfaatan 

energi panas bumi untuk keperluan pembangkitan listrik baru sekitar 10% dari 

cadangan yang ada sehingga peluang untuk pengembangan energi panas bumi 

masih sangat terbuka lebar. [2] 

Potensi Panas Bumi di Indonesia, Indonesia merupakan salah satu 

negara dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, dengan jumlah penduduk 

yang semakin bertambah tentu penggunaan listrik di negara kita ini juga semakin 

bertambah setiap tahun bahkan setiap harinya [3] 

Sebagai salah satu negara yang memiliki jumlah gunung berapi terbanyak 

di dunia, tentu Indonesia memiliki potensi energi panas bumi dengan jumlah yang 

sangat banyak. Tercatat hingga 40% dari total sumber energi panas bumi dunia di 

produksi di Indonesia [3]. 
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Energi panas bumi merupakan sumber energi panas yang terkandung 

dalam air panas, uap, dan batu, bersama dengan mineral dan gas yang terkait yang 

secara genetis tidak dapat dipisahkan dalam sistem panas bumi [4] 

. Energi panas bumi relatif ramah lingkungan dan berkontribusi sangat 

kecil terhadap emisi gas rumah kaca. Pemanfaatan energi panas bumi juga dapat 

mengurangi ketergantungan pada bahan bakar sehingga akan menghemat devisa 

[4]. 

Menara pendingin adalah salah satu sistem yang paling cocok untuk 

pendinginan evaporative air panas dibandingkan dengan jenis evaporative lainnya 

sistem pendingin. Dalam penelitian ini, model beda hingga dikembangkan untuk 

memprediksi karakteristik dari panas yang digabungkan dan proses pemindahan 

massa yang terjadi di dalam aliran kontra yang memaksa draf menara pendingin 

[5] 

Ada banyak faktor yang mempengaruhi kinerja menara pendingin aliran 

balik, rasio air λ memiliki pengaruh besar pada perhitungan termodinamika dan 

kinerja menara pendingin dalam operasi [6] 

Untuk menunjang beroperasinya unit PLTP Pertamina Geothermal Energy 

(PGE) yang terdiri dari beberapa sistem pendingin, salah satunya adalah cooling 

tower. Skripsi ini membahas tentang analisis kinerja cooling tower PLTP 

Pertamina Geothermal Energy (PGE) Unit V dengan melakukan perhitungan-

perhitungan sehingga analisis ini akan diketahui hasil dari nilai efektivitas dari 

sebuah cooling tower yang akan mempengaruhi dan menentukan kinerja unit 

pembangkit [4] 

Cooling tower mempengaruhi dan menentukan kinerja unit pembangkit, 

cooling tower juga sangat berpengaruh terhadap efesiensi dan efektvitas 

pendingin dalam sistem pembangkit. 

 

I.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana cara menenentukan nilai kinerja cooling tower PLTP Pertamina 

Geothermal Energy (PGE) Unit V dengan menggunakan data lapangan 

seperti range dan approach? 
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2. Bagaimana Menganalisa penyebab penurunan nilai kinerja cooling tower 

Pertamina Geothermal Energy (PGE) Unit V dengan membandingkan data 

teori pada cooling tower terhadap data lapangan saat ini? 

3. Bagaimana hasil kinerja terhadap maintenance untuk tetap menjaga kinerja 

dari cooling tower Pertamina Geothermal Energy (PGE) Unit V? 

 

I.3 Batasan Masalah 

1. Nilai kinerja teori cooling tower didapatkan dari Manual Book PT. 

Pertamina Geothermal Energy (PGE) Unit V. 

2. Analisa mengenai Maintenance cooling tower didapatkan dari interview 

terhadap karyawan PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE) Unit V. 

3. Data lapangan hanya menggunakan data rata-rata tiap bulan pada tahun 

2017. 

4. Tidak membahas mengenai kontruksi cooling tower Pertamina Geothermal 

Energy (PGE) Unit V. 

 

I.4 Tujuan  

1. Untuk mengetahui nilai kinerja cooling tower PLTP Pertamina Geothermal 

Energy (PGE) Unit V. 

2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan penurunan kinerja cooling 

tower Pertamina Geothermal Energy (PGE) Unit V. 

3. Untuk mengetahui maintenance cooling tower Pertamina Geothermal 

Energy (PGE) Unit V. 

 

I.5 Manfaat 

1. Sebagai Bahan penunjang terhadap masalah yang dikemukakan diatas. 

2. Mengidentifikasi performa cooling tower PLTP Pertamina Geothermal 

Energy (PGE) Unit V.dari nilai kinerjamya.  

3. Dapat dipakai sebagai bahan landasan infromasi perawatan cooling tower 

PLTP Pertamina Geothermal Energy (PGE) Unit V. 

4. Memperdalam analisa faktor yang menyebabkan penurunan kinerja cooling 

tower sehingga kedepannya bisa dijadikan pelajaran untuk meningkatkan 
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nilai kinerja cooling tower PLTP Pertamina Geothermal Energy (PGE) Unit 

V. 

 

I.6 Sistematika Penulisan 

 Penulisan skripsi ini diajukan dalam bentuk karya tulis yang terbagi 

menjadi lima bab. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut. 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan penulisan, batasan masalah, metode penulisan dan 

sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini berisi tentang pembahasan teori dasar yang 

mencakup tentang efekfitas cooling tower dan perpindahan panas. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

 Pada bab ini memuat tentang langkah-langkah penelitian serta 

rumus-rumus yang digunakan yang berhubungan dengan penelitian 

ini. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini dijelaskan data hasil dari percobaan, perhitungan dan 

pengelolaan data yang telah diambil dari pengujian. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

 Pada bab ini akan diperoleh kesimpulan secara keseluruhan dari 

hasil yang didapat pada bab-bab sebelumnya serta saran yang 

diperoleh dalam penulisan ini. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Bagian akhir skripsi yang terdiri atas daftar pustaka dan lampiran-

lampiran. 
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