
BAB III

METODE PENELITIAN

3.1     Waktu Dan Tempat 

Penelitian  ini  dilakukan  di  PT.Adikari  Wisesa  Indonesia,  Desa  Pujon

Kecamatan Permata Intan Kabupaten Murung raya , Kuala kapuias – Kalimantan

tengah . Penelitian akan dilaksanakan November – Desember 2017.

3.1   Alat Dan Bahan 

Objek  yang  dilakukan  Pengujian  kinerja  pada  penelitian  Ini  adalah

Pembangkit  Listrik  Tenaga  Diesel  (PLTD)  .  Alat  ukur  yang  digunakan  dalam

Penelitian ini adalah semua alat ukur yang terpasang di ruang pengendali (Control

Room)  dan alat ukur yang terpasang di lapangan . Bahan yang digunakan pada

penelitian ini adalah bahan bakar solar , air , udara dan Oli. 

3.2 Parameter Penelitian 

parameter  penelitian  analisis  kinerja  Pembangkit  ListrikTenaga  diesel

(PLTD) mengacu pada SPLN 111 – 4 -1995 . Dalam SPLN – 111 – 4 – 1995

Tersebut diberikan batasan batasan nilai / harga yang wajar . Berikut parameter

menurut SPLN – 111 – 4 – 1995 : 

3.3.1 Faktor kapasitas (capacity factor)

Faktor kapasitas ( Capacity Factor disingkat  CF) adalah nilai atau angka

hasil  perbandingan atau pembagian antara tenaga listrik  yang diproduksi bruto

dengan kapasitas daya terpasang dan jumlah jam pada periode tertentu. Faktor

kapasitas standard PLN untuk PLTD berkisar antara 55 - 65 %. 

3.3.2 Faktor produktivitas (out put factor)

Faktor produktivitas adalah hasil perbandingan/ pem bagian antara produksi

tenaga/energi listrik bruto (KWh) yang dibangkitkan generator dalam kurun waktu

tertentu (perperiode) dengan, kapasitas / daya terpasang dan jam kerjanya. Faktor
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produktivitas secara normal antara 65 - 85 % dalam waktu operasi 1  tahun. 

3.3.3 Faktor beban (load factor)

Faktor  beban  merupakan  tolok  ukur  pemanfaatan  daya  pada  saat  beban

tertinggi / beban puncak (peak load) dalam memproduksi tenaga listrik (KWh)

semaksim  al  mungkin.  Secara  normal  faktor  beban  antara  55  -  74  %  dalam

periode (1 tahun / 8760 jam).

3.3.4 Konsumsi bahan bakar spesifik

Konsumsi / pemakaian bahan bakar spesifik adalah pemakaian bahan bakar

yang digunakan untuk membangkitkan / memproduksi setiap satu satuan tenaga

listrik (KWh).

3.3.5 Faktor konsumsi minyak pelumas

Pemakaian  minyak  pelumas  spesifik  prinsipnya  sama dengan  pemakaian

bahan  bakar  spesifik  yaitu  pemakaian  minyak  pelumas  yang  digunakan

sebenarnya   selama memproduksi setiap satuan tenaga listrik (KWh) yang

dibangkitkan

3.3.6 Biaya pemeliharaan spesifik

Biaya  pemeliharaan  adalah  biaya  yang  dikeluarkan  /  digunakan  untuk

mempertahankan unjuk kerja suatu SPD agar SPD tersebut dapat di operasikan

secara normal dan aman.

3.3.7 Faktor waktu pemeliharaan

Yang dimaksud waktu pemeliharaan adalah jumlah waktu secara komulatif

yang  digunakan  untuk  bermacam-macam  /  jenis  pemeliharaan  terhadap  SPD

selama periode pemeliharaan dengan tujuan mempertahankan unjuk  kerja  agar

SP D dapat beroperasi secara optimal dan aman.
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3.4       Diagram
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START

Input data
Data mesin diesel P222LSE
Data Beban Pembangkit

Perhitungan
Menghitung produktivitas dan beban
Menghitung SFC penggunaan bahan bakar
Menghitung effisiensi bahan bakar

Hasil :
Faktor Produktivitas dan Beban 
SFC dan SLC
Biaya penggunaan Biaya bahan bakar 

Pengolahan Data Dan Analisa
Penyusunan Data Pengukuran
Komparasi antara teoritis dan Pengukuran

STOP



Gambar 3.1 Diagram Penelitian

3.5     Proses Penelitian 

Proses penelitian untuk tugas Akhir ini seperti flowchart  diatas dan di lakukan

dengan urutan sebagai berikut :

1. Survey dan pengambilan data

Sebelum dilakukannya dilakukan observasi lapangan dengan dilakukannya

pengambilan data terhadap sistem kelistrikan . Adapun  survey dan pengambilan

data ini mencakup :
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a. Data Mesin diesel P222LSE

b. Data Beban  

2. Perhitungan Teoritis, 

Setelah  dilakukannya tahap  survey dan  pengambilan  data  yang lengkap

pada Diesel , dilakukan Perhitungan Teoritis untuk mendapatkan nilai

3. Pengolahan Data 

Dilakukan  Pengolahan  Data  dan  Analisa  dengan  Menyusun  data

Pengukuran , Komparasi antara teritis dan Pengukuran , 

4. Analisa 

Dilakukan  analisa  Kinerja  Pembangkit  Tenaga  Diesel  DOOSAN  TYPE

P222LSE  di PT. Adikari Wisesa Indonesia dari hasil perhitungan yang telah di

dapat di PLTD Pujon – Kapuas
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