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ABSTRAK 

 

Ruang bakar pada sistem mikro turbin gas merupakan bagian penting untuk menentukan kualitas gas masuk 

ke turbin yang dimanfaatkan untuk pembangkit energi listrik. Kualitas gas dapat ditentukan berdasarkan 

efisiensi panas ruang bakar. Analisa termodinamika dilakukan untuk mendapatkan efisiensi panas yang 

optimal, dengan mengacu pada perhitungan Siklus Brayton dalam kondisi ideal maupun aktual dengan 

mengacu kepada spesifikasi turbocharge yang dapat membantu kinerja ruang bakar. Hasil yang didapatkan 

dapat diketahui efisiensi panas pada kondisi ideal adalah 63.4%, sedangkan pada kondisi aktual sebesar 

34.8%. Perbedaan ini diakibatkan banyaknya kerugian yang dialami oleh kondisi mikro turbin gas, oleh 

karena itu perlu adanya pengembangan desain ruang bakar untuk ke depannya.  

 

Kata kunci: Efisiensi panas, Ruang Bakar, Siklus Brayton, Turbin, Turbocharge 

 

I. PENDAHULUAN 

Sumber energi baru terbarukan pada saat ini menjadi hal yang sangat krusial terutama untuk 

mensubtitusikan sumber energi konvensional yang telah ada, dikarenakan sumber energi baru 

terbarukanmemiliki potensi untuk berkontribusi dalam perkembangan ekonomi dan ketahanan nasional suatu 

negara (Vidadili et al, 2017). Pemanfaatan sumber energi baru terbarukan dapat dilakukan dengan 

menggunakan teknologi yang telah berkembang saat ini salah satunya yaitu pembangkit energi skala mikro, 

dimana teknologi tersebut memiliki keunggulan yaitu biaya operasional dan perawatan yang murah, ramah 

terhadap lingkungan, dan dapat digunakan dengan bahan bakar gas maupun cair (Siswantaraet al, 2015). 

Mikro Turbin Gas (MTG) yang dapat dilihat pada Gambar 1 merupakan contoh pembangkit listrik skala 

mikro yangmemanfaatkan sumber energi dari gas untuk menghasilkan dan meningkatkan nilai potensial 

energi listrik dengan daya yang dihasilkan antara 25 kW sampai dengan 500 kW (Enagi et al, 2017) dengan 

menggunakan kombinasi antara bagian unit panas dan daya untuk menghasilkan persentase efisiensi mikro 

turbin gas  sebesar 80% (30% efisiensi tenaga listrik dan 50% efisiensi panas) (Carrero et al, 2017).  

 

 
Gambar 1. Mikro Turbin Gas (Kim et al, 2018)  

 

Peranan penting dalam pencapaian efisiensi listrik dan panas sebagai output keluaran pada mikro turbin 

gas dapat dilakukan dengan mengoptimalkan desain ruang bakar (combustion chamber) sebagai bagian yang 

penting dalam konstruksi mikro turbin gas, dimana desain ruang bakar tersebut harus mampu menghasilkan 

keseragaman temperatur yang cukup tinggi di dalam ruang bakar, dan mampu menghasilkan emisi gas CO 

yang rendah (Enagi et al, 2017), serta tekanan tinggi antara bagian masuk dan keluar turbin yang memiliki 

rasio sebesar 3 sampai dengan 5 (Xiao et al, 2017). Kondisi tekanan yang tinggi akan membuat putaran 

turbin pada mikro turbin gas berjalan optimal, dimana putaran turbin pada mikro turbin gas dapat berputar 

mencapai kecepatan sebesar 3000 rpm (Al-attab & Zainal, 2014), yang dihubungkan dengan generator 

melalui gearbox untuk menghasilkan energi listrik. Kondisi yang terjadi di dalam ruang bakar dapat 

terpenuhi dengan melakukan analisis termodinamika yang terjadi di dalam ruang bakar, dikarenakan analisis 
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termodinamika menjadi kunci analisis pada sistem ruang bakar yang berhubungan dengan sumber energi 

yang digunakan dengan tujuan untuk mendesain dan mengendalikan sistem kinerja pada mikro turbin gas 

(Gimelli & Sannino, 2018). Data hasil analisa termodinamika yang dihasilkan dilakukan analisis validasinya 

antara data teoritis (ideal) dan aktual, sehingga proses kalibrasi sangat perlu dilakukan terlebih menyangkut 

dengan parameter-parameter yang mempengaruhi secara langsung analisa termodinamika (Majoumerd et al, 

2014). Pada penelitian ini akan dilakukan analisa termodinamika yang terjadi di dalam desain ruang bakar 

mikro turbin gas (MTG), dengan menggunakan analisis siklus Brayton baik secara teoritis maupun secara 

aktual. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efisiensi panas yang dihasilkan oleh ruang bakar 

yang mempengaruhi performansi dari mikro turbin gas dan berdampak pada efisiensi listrik yang dihasilkan. 

Parameter-parameter yang mempengaruhi antara lain suhu, tekanan, dan laju aliran massa baik udara maupun 

gas.   

 

II.  LANDASAN TEORI 

Mikro Turbin Gas 

Mikro Turbin Gas merupakan salah satu teknologi energi baru terbarukan yang digunakan untuk 

mengubah suatu energi dari satu bentuk ke bentuk lain dikarenakan tingkat efisiensi yang dimilikinya 

sangat menguntungkan yaitu 80% (Paepe et al, 2017). Mikro turbin gas memiliki lima bagian yaitu 

kompresor, recuperator, ruang bakar, turbin, dan generator. Salah satu bagian terpenting dari lima bagian 

tersebut terletak pada bagian ruang bakar dikarenakan ruang bakar mampu menentukan kualitas dari gas 

yang akan masuk ke dalam turbin, dimana kondisi gas yang masuk ke dalam turbin harus memiliki kadar 

uap air kurang dari 20% (Cengel & Michael, 2006). Pencapaian kondisi gas dengan kadar uap air tersebut 

dapat dicapai dengan kondisi suhu pembakaran yang terdapat di ruang bakar seragam, dan mampu 

mengurangi kadar CO yang terbawa oleh gas untuk mengurangi dampak dari emisi gas yang 

dihasilkannya (Noor, M.M et al, 2013). Selain itu, untuk mencapai tingkat efisiensi mikro turbin gas 

sebesar 80%, desain mikro turbin gas dibuat sesuai dengan Gambar 1, dikarenakan dengan adanya 

penambahan recuperator mampu mendukung kinerja dari ruang bakar untuk proses pembakaran antara 

udara dan gas, dimana recuperator dapat digunakan untuk proses pemanasan awal dan mampu 

mengurangi konsumsi penggunaan bahan bakar sebesar 30 % (Nikpey et al, 2014) dan mampu 

memberikan keefektifan dari proses perpindahan panas sebesar 90% (Vick, 2012) disamping dari fungsi 

dari kompresor turbocharge yang digunakan untuk mengalirkan udara dengan laju aliran konstan menuju 

ruang bakar.  

 

III. METODE PENELITIAN 

Analisa termodinamika pada desain ruang bakar (combustion chamber) mikro turbin gas melalui hukum 

Siklus Brayton, dimana parameter-parameter yang mempengaruhinya antara lain suhu, tekanan, dan laju 

aliran massa baik udara maupun gas bahan bakar. Data hasil analisa termodinamika ruang bakar 

diklasifikasikan menjadi dua buah yaitu data siklus Brayton kondisi ideal dan kondisi aktual, dengan 

mengacu kepada spesifikasi kompresor turbocharge yang digunakan untuk mendistribusikan aliran udara ke 

ruang bakar dalam kondisi aliran yang konstan. Alat kompresor turbocharge yang digunakan dapat dilihat 

pada Gambar 2. 

 

 
Gambar 2. Turbocharge CT-16 

 

Alat kompresor turbocharge yang digunakan memiliki spesifikasi antara lain laju aliran udara yang dapat 

dialirkan mampu mencapai 0.1478 kg/s, dan kecepatan putar turbocharge sebesar 28000 rpm. Tingkat 

penyimpangan pada suatu analisis termodinamika dapat ditemukan dengan membandingkan antara data 
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teoritis (ideal) dengan aktual di lapang, dimana indikator yang dapat menentukannya terpusat pada kebenaran 

dan presisi terhadap hasil evaluasi perhitungan yang telah dilakukan (Ye et al, 2016). Pada analisis 

termodinamika mikro turbin gas terjadi kerugian yang dialami oleh setiap bagian mikro turbin gas terutama 

pada bagian ruang bakar. Oleh karena itu, untuk menganalisis kondisi tersebut maka Siklus Brayton dalam 

kondisi ideal dan aktual digambarkan dalam bentuk grafik yang ditampilkan pada Gambar 3. 

 

 

 
Gambar 3. Siklus Brayton ideal dan aktual (Cengel & Michael, 2006) 

A. Siklus Brayton Ideal 

Siklus Brayton ideal yang dilakukan pada analisis termodinamika menggunakan kondisi yang 

disesuaikan dengan spesifikasi kompresor turbocharge, dimana kondisi yang dimaksud meliputi kondisi 

suhu masuk kompresor sebesar 360C dan suhu keluar kompresor sebesar 450C, tekanan atmosfer sebesar 

1.01325 bar, dan suhu ketahanan material ruang bakarsebesar 9500C. Berdasarkan data spesifikasi 

tersebut dapat dianalisis kondisi uji kerja turbocharge yang ideal, dimana kondisi yang ideal dapat 

mempengaruhi energi panas yang terdapat di ruang bakar. Selain itu, perhitungan Siklus Brayton ideal 

juga dapat menganalisis kerja turbin gas ideal yang dapat menentukan efisiensi panas ideal, dan back 

work ratio (BWR) akibat dari pengaruh energi panas yang dihasilkan oleh ruang bakar. Kondisi kinerja 

kompresor turbocharge dipengaruhi oleh kondisi rasio tekanan, dan kerja ideal yang dapat dihitung 

berdasarkan persamaan (1), dan persamaan (2) (Kusnadi et al, 2016). 

 

𝑟𝑝 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑢𝑚 =  (
𝑇3

𝑇1
)

𝑘

2(𝑘−1)
     (1) 

    𝑊𝑘 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 = (ℎ2 − ℎ1)                   (2) 

Kondisi kerja dari kompresor yang dilakukan dapat menentukan kondisi energi panas ideal yang terdapat 

di ruang bakar dengan menggunakan persamaan (3) (Kusnadi et al, 2016) 

    𝑄𝑖𝑛 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 = (ℎ3 −  ℎ2)(3) 

Kondisi kerja turbin gas ideal yang menentukan efisiensi panas, dan back work ratio (BWR) dapat 

ditentukan dengan menggunakan persamaan (4) sampai dengan persamaan (7) (Kusnadi et al, 2016) 

    𝑊𝑇 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 = (ℎ3 −  ℎ4)     (4) 

    𝑄𝑜𝑢𝑡 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛 =  (ℎ4 −  ℎ1)                   (5) 

𝐻𝑡ℎ 𝑠𝑖𝑘𝑙𝑢𝑠 =  
𝑊𝑇 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙− 𝑊𝑘 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙

𝑄𝑖𝑛 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙
    (6) 

𝐵𝑤𝑟 =  
𝑊𝑘 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙

𝑊𝑇 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙
      (7) 

Beberapa parameter yang mempengaruhi perhitungan siklus Brayton ideal seperti kondisi enthalpi udara 

dan bilangan Prandtl dari aliran udara dapat diketahui berdasarkan tabel properti udara, dimana dapat 

ditunjukan pada data Tabel 1.  

 
Tabel 1. Kondisi kompresor turbocharge CT-16 

No. Parameter Nilai 

1. Enthalpi udara masuk (h1)  309.24 kJ/kg 

2. Bilangan Prandtl udara masuk (Pr) 1.5374 

3. Tekanan udara masuk (P1) 1.01325 bar 

4. Tekanan udara keluar (P2) 2.836 bar 

5. Enthalpi udara keluar (h2) 318.282 kJ/kg 

6. Bilangan Prandtl udara keluar (Pr) 1.669 

 

B. Siklus Brayton Aktual 

Pada siklus Brayton aktual, kondisi spesifikasi turbocharge yang digunakan sama dengan kondisi 

ideal. Tingkat efisiensi panas dan back work ratio (BWR) dipengaruhi oleh kondisi turbin dan 

turbocharge yang digunakan. Kondisi hasil pembakaran udara dan gas yang masuk turbin diketahui 
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memiliki suhu sebesar 9500C, sesuai dengan kondisi suhu yang terdapat pada ruang bakar. Kondisi suhu 

keluar dari turbin dapat dianalisis berdasarkan persamaan (8) (Kusnadi et al, 2016) 

𝑇4 =  𝑇3 (
1

𝑟𝑝
)

𝑘−2

𝑘
                (8) 

Kondisi enthalpi udara yang keluar dari turbin juga dapat diketahui berdasarkan perhitungan suhu yang 

ditampilkan pada persamaan (8) sehingga ditemukan besaran enthalpinya yaitu 1304.853 kJ/kg sesuai 

dengan data pada tabel properti udara dan bilangan Prandtl sebesar 257.34. Kondisi efisiensi turbin yang 

digunakan dapat diketahui dengan menggunakan persamaan (9) (Kusnadi et al, 2016).  

 

ƞ𝑇 =  
ln[1− ƞ𝑘+ ƞ𝑘(

𝑃2
𝑃1

)

𝑘−1
𝑘

(
𝑘−1

𝑘
)𝑙𝑛(

𝑃1
𝑃2

)
   

 (9) 

Selain suhu, dan enthalpi, kondisi kerja dan tekanan pada turbin dan kompresor serta energi panas pada 

ruang bakar juga perlu diketahui, dikarenakan dapat menentukan efisiensi panas aktual dan back work 

ratio (BWR). Parameter tersebut dapat diketahui dengan melalui persamaan (10) sampai dengan 

persamaan (17) (Kusnadi et al, 2016). 

𝑊𝑘 𝑎𝑘𝑡𝑢𝑎𝑙 =  
𝑊𝑘

ƞ𝑘
=  

ℎ2−ℎ1

ƞ𝑘
 (10) 

𝑊𝑇 𝑎𝑘𝑡𝑢𝑎𝑙 =  ƞ𝑇 ∙  𝑊𝑇 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙  (11) 

𝑊𝑛𝑒𝑡 =  𝑊𝑇 𝑎𝑘𝑡𝑢𝑎𝑙 −  𝑊𝑘 𝑎𝑘𝑡𝑢𝑎𝑙   (12) 

𝑃3𝑎 = 𝑃2(1 − ∆𝑃𝑟𝑏)    (13) 

ℎ4𝑎 =  ℎ3 −  𝑊𝑇 𝑎𝑘𝑡𝑢𝑎𝑙   (14) 

𝑄𝑖𝑛 𝑎𝑘𝑡𝑢𝑎𝑙 = (ℎ3𝑎 −  ℎ2𝑎)(15) 

ƞ
𝑡ℎ

=  
𝑊𝑛𝑒𝑡

𝑄𝑖𝑛
     (16) 

𝐵𝑤𝑟 =  
𝑊𝑘 𝑎𝑘𝑡𝑢𝑎𝑙

𝑊𝑇 𝑎𝑘𝑡𝑢𝑎𝑙
(17) 

Kondisi back work ratio (BWR) dapat menentukan kerja aktural turbin yang digunakan untuk memutar 

kompresor turbocharge. 

 

C. Bahan Bakar Gas LPG 

Bahan bakar yang digunakan pada ruang bakar mikro turbin gas menggunakan gas LPG, dimana 

komposisi dari gas LPG terdiri dari gas propana (C3H8) dengan persentase sebesar 55% dan gas butana 

(C4H10) dengan persentase sebesar 45% (Elnajjar et al, 2013). Perhitungan komposisi gas bakar yang 

digunakan dengan udara dilakukan untuk mendapatkan proses pembakaran yang optimal di dalam ruang 

bakar, dimana perhitungan perbandingan dapat dianalisis dengan menggunakan persamaan (18), dan 

persamaan (19) (Kusnadi et al, 2016). 

(𝐹𝐴𝑅)𝑎𝑘𝑡𝑢𝑎𝑙 =  
𝑄𝑖𝑛

𝐿𝐻𝑉
   (18) 

(𝐴𝐹𝑅)𝑎𝑘𝑡𝑢𝑎𝑙 =  
1

(𝐹𝐴𝑅)𝑎𝑘𝑡𝑢𝑎𝑙
   (19) 

 

IV.HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil analisa Siklus Brayton baik dalam kondisi ideal dan aktual dapat diketahui hasilnya yang 

disajikan pada data Tabel 2 

Tabel 2. Hasil Pengukuran Siklus Brayton Teoritis dan Aktual  

No. Parameter 
Siklus Brayton 

Ideal Aktual 

1. Rasio tekanan optimum 11.1 - 

2. Kerja kompresor (kJ/kg) 8.54 9.20 

3. Energi panas ruang bakar 

(kJ/kg) 

987.03 986.23 

4. Kerja turbin (kJ/kg) 633.95 352.02 

5. Efisiensi kompresor (%) 98 

6. Efisiensi turbin (%) 97.9 

7. Fuel Air Ratio (FAR) - 0.02117 

8. Air Fuel Ratio (AFR) - 47.24 

9. Back work ratio (%) 1.4 2.6 

10. Efisiensi panas (%) 63.4 34.8 
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Berdasarkan hasil yang didapatkan pada data Tabel 2, dapat diketahui bahwa efisiensi panas antara 

kondisi ideal dan aktual memiliki perbedaan yang besar, hal ini terjadi akibat adanya kerugian-kerugian 

yang dialami oleh mikro turbin gas, terutama pada bagian ruang bakar. Kerugian yang terjadi di ruang 

bakar akibat adanya tekanan yang hilang (pressure losses) dari kondisi ideal terhadap kondisi aktual, 

sehingga berdampak terhadap energi panas yang dihasilkan oleh ruang bakar yang berkurang. Selain 

penurunan tekanan yang terdapat di dalam ruang bakar, juga terjadi adanya penyebaran distribusi suhu 

pada ruang bakar yang tidak merata, dimana kondisi pada bagian masuk ruang bakar memiliki suhu 

sebesar 450C, sedangkan pada bagian keluar ruang bakar sebesar 9500C yang mana terjadi peningkatan 

suhu dan tidak mengalami kondisi suhu yang seragam. Namun, pada kondisi ideal efisiensi panas yang 

dihasilkan yaitu sebesar 63.4% dapat diketahui jika kondisi seperti itu mampu melampaui kondisi 

efisiensi panas yang ideal yang telah ditetapkan yaitu 50%, sehingga dapat ditindaklanjuti untuk proses 

perancangan ruang bakar mikro gas turbin, sedangkan untuk kondisi efisiensi panas dalam kondisi ideal 

dapat ditingkatkan dengan mengurangi kondisi kerugian pada ruang bakar dengan melakukan 

perancangan desain ulang ruang bakar melalui proses simulasi peristiwa pembakaran yang terjadi di 

ruang bakar dengan menggunakan analisis komputansi fluida.  

 

V.  SIMPULAN DAN SARAN 

Hasil penelitian yang telah dilakukan dengan melakukan proses analisis termodinamika dapat 

disimpulkan bahwa efisiensi panas dalam kondisi ideal sebesar 63.4 % dan kondisi aktual sebesar 34.8%. 

Perbedaan ini diakibatkan karena banyaknya kerugian yang dialami oleh mikro gas turbin, oleh karena itu 

perlu adanya pengembangan mikro turbin gas terutama pada bagian ruang bakar untuk meningkatkan 

efisiensi panas selanjutnya.  

 

                                                                        NOMENKLATUR 

a Aktual P Tekanan (bar) Ƞk Efisiensi kompresor : (98%) 

AFR Air Fuel Ratio Pr Bilangan thPrandtl ȠT Efisiensi turbin (%) 

bwr Back work ratio (%) Q Energi panas (kJ/kg) Ƞth Efisiensi thermal aktual (%) 

FAR Fuel Air Ratio rp Rasio tekanan 1 Masuk kompresor 

h Enthalpi udara (kJ/kg) T Suhu udara (0C) 2 Keluar kompresor / masuk 

ruang bakar 

Hth Efisiensi thermal ideal 

(%) 

T Turbin 3 Keluar ruang bakar/ masuk 

turbin 

k Rasio panas spesifik 

(1.4) 

W Kerja (kJ/kg) 4 Keluar turbin 

k kompresor Wnet Kerja bersih (kJ/kg)   

LHV Lower heating value 

(kJ/kg) 

ΔPrb Kerugian tekanan ruang 

bakar 
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