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ABSTRAK 

 
Kurangnya kebutuhan energi listrik di Indonesia ditunjukkan dari cara PLN melakukan pemadaman listrik 

secara bergilir pada daerah-daerah tertentu, ini disebabkan karena pertumbuhan penduduk di Indonesia yang 

meningkat dan kebutuhan energi listrik yang tinggi. PT. Madu Baru merupakan pabrik yang mengolah gula, dan 

tebu sebagai bahan bakar utamanya, sehingga limbah ampas tebunya sangat melimpah. Penelitian ini ditujukan 

untuk pemanfaatan energi dari alam agar berguna secara optimal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui kelayakan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) menggunakan bahan bakar limbah ampas tebu 

dari PT. Madu Baru Yogyakarta. Metode penelitian dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif 

berdasarkan survey, observasi dan wawancara di lapangan. Sedangkan metode kuantitatif diperoleh berdasarkan 

perhitungan rumus yang telah ditentukan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan untuk kriteria ampas tebu diperoleh nilai (Net Present Value) NPV 

Rp. 434.027.530.300.00 > 0, nilai (Internal Rate of Return) IRR 24,98 > 0 dan (Paybeck Period) PP 0,43 < umur 

pembangkit (25 tahun). Hasil penelitian PT. Madu Baru menjual limbah ampas tebu sebesar Rp. 600/kg. Jika harga 

ampas tebu dari PT. Madu Baru sebesar 600/kg, maka proyek tidak layak. Harga umum ampas tebu di Indonesia 

adalah 200/kg, dengan menggunakan harga 200/kg maka diperoleh nilai NPV Rp. 59.308.600.970.00 > 0, nilai 

IRR 21,14 % > 0 dan nilai PP 24,20 < 25 tahun. Sehingga dari penelitian yang telah dilakukan kesimpulannya 

adalah limbah ampas tebu dari PT. Madu Baru layak untuk digunakan sebagai bahan bakar PLTU. Jika ingin 

membuat PLTU pribadi, harga limbah ampas tebu agar proyek layak untuk dilakukan adalah menggunakan harga 

umum di Indonesia sebesar 200/kg. 

 

Kata kunci: Kebutuhan energi listrik, PT. Madu Baru, Limbah ampas tebu, Kriteria kelayakan. 
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1. PENDAHULUAN 
 

Pertumbuhan penduduk di Indonesia sangat cepat, 

dengan bertambahnya jumlah penduduk di setiap 

tahunnya, otomatis jumlah kebutuhan energi listrik 

juga ikut bertambah. Kurangnya energi listrik di 

Indonesia dapat dilihat dari pemadaman listrik secara 

bergilir pada daerah-daerah tertentu, Indonesia 

merupakan negara yang agraris sehingga hasil 

alamnya sangat melimpah seperti tebu yang diolah 

menjadi gula. Proses pengolahan tebu menjadi gula 

menghasilkan limbah ampas tebu yang dapat 

dimanfaatkan, seperti sebagai bahan bakar ketel uap. 

PT. Madu baru merupakan pabrik yang mengolah tebu 

menjadi gula, dan limbah ampas tebu sangat 

melimpah. Sehingga permasalahan dalam penelitian 

ini yaitu apakah layak limbah amapas tebu dari PT. 

Madu Baru yogyakarta digunakan sebagai bahan 

bakar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). 

 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah limbaha 

ampas tebu yang diteliti hanya dari PT. Madu Baru 

Yogyakarta, kriteria kelayakan yang digunakan hanya 

layak atau tidak layak, parameter yang digunakan 

adalah Net Present Value (NPV), Internal Rate of 

Return (IRR) dan Paybeck Period (PP), tidak 

membahas PT. Madu Baru dan cara kerja dari PLTU 

itu sendiri. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui kelayakan limbah ampas tebu dari 

PT. Madu Baru Yogyakarta digunakan sebagai bahan 

bakar PLTU.  

 

2. DASAR TEORI 
 

2.1 Pembangkit Listrik Tenaga Uap 

PLTU merupakan jenis pembangkit listrik tenaga 

termal yang banyak digunakan karena sifatnya yang 

tinggi dan menghasilkan energi lisrtrik yang tinggi 

Tahap proses konversi energi pada PLTU yaitu: energi 

kimia dalam bahan bakar ampas tebu diubah menjadi 

energi panas dalam bentuk uap dengan cara dibakar 

pada ketel, selanjutnya energi panas (uap) diubah 

menjadi energi mekanik dalam bentuk putaran dengan 

cara uap yang bertekanan tinggi digunakan untuk 

mendorong sudu-sudu turbin dan diubah menjadi 

energi listrik melalui generator [6]. 

 

 
 

Gambar 1 Proses konversi energi pada PLTU 

 

Tahap konversi energi di atas terdapat beberapa 

proses, diantaranya Boiler yang mengubah energi 

kimia menjadi energi panas (uap), Turbin yang 

mengubah energi panas (uap) menjadi energi mekanik 

(putaran) dan Generator yang mengubah energi 

mekanik menjadi energi listrik 

 

PLTU bekerja berdasarkan pada prinsip atau siklus. 

Terdapat siklus carnot, merupakan sikluas yang PLTU 

yang digunakan di pabrik-pabrik industri karena uap 

keluaran dari turbin digunakan untuk menggerakkan 

mesin-mesin pada pabrik industri. Terdapat juga 

siklus calasius rankine, merupakan siklus PLTU yang 

menggunakan cara berulang-ulang. Uap yang 

digunakan untuk mendorong sudu-sudu pada turbin 

digunakan sampai habis, sehingga uap bekas dari 

turbin bertekanan keci, dan dimasukkan kedalam 

kondenser untuk diubah dari uap menjadi cair (air). 

Air tersebut akan di pompa kedalam ke dalam boiler 

untuk di didihkan kembali [7]. 

 

2.2 Ampas Tebu 

Ampas tebu berasal dari tanaman tebu yang diolah 

menjadi gula. Ampas tebu adalah hasil samping dari 

proses ekstraksi (pemerahan) dari sebuah pabrik yang 

mengolah gula, dari berat tebu yang digiling dapat 

dihasilkan ampas tebu sekitar 35% sampai 40% dalam 

satu pabrik gula. Sebagian besar ampas tebu di 

Indonesia digunakan sebagai bahan pembangkit ketel 

uap pada sebuah pabrik gula [1]. 

 

Nilai kalor atau heaving value atau calorific value atau 

kalor pembakaran adalah kalor yang dihasilkan oleh 

pembakaran sempurna 1 kilogram atau satuan berat 

bahan bakar padat atau cair atau 1 meter kubik atau 1 

satuan volume bahan bakar gas pada keadaan baku [3]. 

 

Sedangkan untuk menentukan panas dari bahan bakar 

padat seperti ampas tebu (bagasse). Perkiraan heating 

value dapat dilakukan dengan persamaan empirik [5], 

yaitu: 

 
LHV = 4250 – (10x % pol) – 48 x % H2O kcal/kg            (1) 

 

2.3 Konversi Energi 

Bentuk dan sifat energi pada prinsipnya dapat saling 

dikonversikan secara langsung maupun tidak 

langsung. Panas sebuah benda (energi kalor) dapat 

terjadi karena gesekan antara benda-benda (energi 

kinetik) atau sebab adanya listrik (energi listrik) ini 

merupakan konversi energi langsung. Sedangkan 

energi tidak langsung, listrik dari generator 

merupakan energi yang berasal dari minyak, batubara 

dan lain-lain yang dibakar (energi termis) dirubah 

menjadi energi kinetik (putaran) oleh turbin, dan 

selanjutnya diubah menjadi energi listrik di dalam 

generator. 

 

 



Satuan energi yang digunakan disesuaikan 

berdasarkan bentuk dan sifat energi, Untuk satuan 

energi yang lain konversinya dapat di lihat pada tabel 

1 berikut: 

 

Tabel 1: Konversi satuan energi. 
Satuan 

 

Joule Kwh Kalori Btu 

1 J               

(Joule) 

1 2,778 

x10-7  

2389 

x10-4 

9,48 

x10-4 

1 Kwh 3,6x10-6 1 8,6x102 3413 

1 Kal 4,186 1,163 

x10-6 

1 3,969 

x10-3 

1 Btu 1055 2,93 

x10-4 

252 1 

1 Ftlb 1,356 3,766 

x10-7 

3239 

x10-4  

1285 

1 Ev 1,602 

x10-19 

4,45 

x10-26 

3,827  

x10-20 

1,159  

x10-22 

1 SBM 6,12 

x109 

1700 1,46 

x109 

5,8x106 

1 STBB 2,36 

x1010 

6,57 

x103 

5,65 

x109 

2,44 

x107 

 

Kebutuhan bahan bakar dapat dicari menggunakan 

rumus sebagai berikut [8]: 

 

QBahan bakar = 
𝑚𝑢𝑎𝑝 x (ℎ𝑠−ℎ𝑎)

𝜂𝐵𝑜𝑖𝑙𝑒𝑟
            (2) 

 

Langkah selanjutnya adalah menghitung laju aliran 

massa bahan bakar: 

 

m   = 
𝑄𝐵𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑘𝑎𝑟)

𝐿𝐻𝑉
             (3) 

 

Dimana: 

QBahan bakar  = Jumlah kebutuhan kalor (Dalam 

kkal/jam). 

Muap      = Laju aliran masa uap (kg/jam). 

ha       = Entalphi air masuk (Dalam kkal/kg). 

hs       = Entalphi uap keluar (Dalam kkal/kg). 

𝜂boiler      = Efisiensi boiler (Dalam %). 

m     = Laju aliran masa bahan bakar (Dalam 

kg/jam). 

LHV      = Low Heating Value (Dalam kkal/kg). 

 

Besarnya energi uap yang dibutuhkan untuk 

membangkitkan energi listrik sebesar 1 kWh 

ditentukan oleh jenis siklus yang digunakan pada 

PLTU tersebut. Siklus carnot atau noncondensing 

membutuhkan uap sekitar 8 – 12 kg uap/jam untuk 

menghasilkan energi listrik sebesar 1 kWh,  

sedangkan siklus clasius rankine atau condensing 

membutuhkan uap sekitar 5 sampai 7 kg uap/jam. 

Sehingga dalam penelitian ini digunakan siklus carnot 

karena tekanan uap bekas dari boiler tidak digunakan 

untuk kebutuhan yang lain. 

 

 

 

 

2.4 Jenis-Jenis Biaya 

Menurut [6] Aspek yang digunakan untuk 

menentukan kelayakan bahan bakar untuk 

mengembangkan teknologi pembangkit listrik, dilihat 

dari beberapa biaya-biaya yang digunakan, 

diantaranya Biaya modal adalah biaya pengeluran 

yang digunakan untuk membuat sebuah Pembangkit 

Listrik Tenaga Uap (PLTU), biaya operasional dan 

perawatan adalah biaya yang digunakan selama 

pembangkit beroprasi. Biaya pegawai meliputi 

banyaknya jumlah pegawai yang bekerja dan lembur 

dalam mengoprasikan pembangkit tenaga listrik. 

Biaya perpajakan adalah kontribusi wajib kepada 

negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan 

usaha yang mendirikan bangunan yang bersifat 

memaksa berdasarkan undang-undang. Biaya bahan 

bakar dari pembangkit ini menggunakan bahan bakar 

limbah ampas tebu dari PT. Madu Baru Yogyakarta. 

 

2.5 Kelayakan 

Studi kelayakan adalah suatu nilai parameter yang 

menunjukkan apakah akan menjanjikan keuntungan 

atau tidak dan juga dapat menjelaskan apakah 

alternatif pilihan yang akan diambil merupakan 

pilihan yang terbaik. Tujuan dari studi kelayakan 

adalah untuk menghindari terjadinya keterlanjuran 

penanaman modal yang terlalu besar untuk proyek 

yang tidak layak. 

 

Dalam menentukan kelayakan bahan bakar total biaya 

pembangkitan harus dapat tertutupi dengan biaya yang 

dihasilkan dan menghasilkan sisa untuk menutupi 

biaya investasi awal (pembangunan pembangkit). 

Menurut [6] kriteria kelayakan yang digunakan adalah 

metode Net Present Value (NPV), Internal Rate of 

Return (IRR) dan Payback Periode. 

 

Net present value adalah metode perhitungan nilaia 

bersih (netto) pada waktu sekarang (present). Asumsi 

present yaitu menjelaskan waktu awal perhitungan 

bertepatan dengan saat evaluasi dilakukan atau pada 

periode tahun ke nol (0). Menurut [6]. NPV dapat 

diicari dengan menggunakan persamaan 4. 

 

NPV = ∑
𝑁𝐵𝑖

(1+𝑖)𝑛
𝑛
𝑡=1  =  ∑ �̅�𝑖 − 𝐶�̅�

𝑛
𝑡=1             (4) 

 

Dimana: 

NPV  = Net Persent Value. 

NB  = Net Benefit = Benefit – Cost. 

Bi = Benefit yang telah di diskon. 

Ci = Cost yang telah di diskon.. 

n  = Tahun ke- 

i  = Diskon faktor (%). 

 

NPV mempunyai kriteria nilai kelayakan jika nilai 

NPV > 0 proyek layak dan dapat diterima, sedangkan 

jika nilai NPV < 0 maka proyek tidak layak dan tidak 

dapat diterima. Semakin besar nilai NPV maka 

semakin baik. 

 



Internal rate of return (IRR) atau tingkat 

pengembalian internal dapat didenifisikan sebagai 

tingkat suku bunga (i) yang menyebabkan nilai 

investasi atau biaya sama dengan nilai keuntungan. 

Metode mencari IRR diperlukan perhitungan agar 

mendapatkan nilai NPV sama dengan nol (0). Metode 

yang sering digunakan adalah dengan didasarkan pada 

perhitungan faktor diskonto terkecil dan terbesar 

secara matematis. Rumus yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

 

IRR = i1 +  (
𝑁𝑃𝑉1

(𝑁𝑃𝑉1−𝑁𝑃𝑉2)
) x (i1 – i2)           (5) 

 

Dimana: 

IRR  = Internal rate of return (%). 

I1  = Tingkat bunga pertama (%). 

I2 = Tingkat bunga kedua (%). 

𝑁𝑃𝑉1 = Arus kas pada bunga terendah (Rp). 

NPV2 = Arus kas pada bunga tertinggi (Rp). 

 

Kriteria kelayakan PP mengindikasikan sebagai 

berikut [2]: 

 

IRR > 0 = proyek layak/diterima. 

IRR < 0 = proyek tidak layak/tidak diterima. 

IRR = 0 = proyek tidak layak/tidak diterima. 

 

Payback period adalah lamanya waktu yang 

diperlukan untuk mengembalikan dana investasi (cash 

flow). Payback period dirumuskan dalam persamaan 

sebagai berikut [4]: 

 

PP = 
Investment Cost

Annual CIF
             (6) 

 

Dimana: 

PP   = Payback period. 

Investment Cost  = Biaya investasi proyek. 

Annual CIF  = Cash in flow periode tahunan. 

 

Kriteria kelayakan payback period ini memberikan 

indikasi bahwa proyek yang pengembalian biaya 

investasi awalnya lebih cepat akan lebih disukai oleh 

investor 

 

2.6 PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) 

PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) adalah badan 

usaha milik negara yang didirikan berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang 

Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum). 

Kemudian menjadi perusahaan perseroan dan 

disingkat menjadi PT. PLN (Persero). Dalam Perum 

Nomor 12 Tahun 2017 bab II ayat 2 mengemukakan 

bahwa dalam rangka penyedian energi listrik yang 

berkelanjutan, PT. PLN (Persero) wajim membeli 

energi listrik dari pembangkit listrik yang 

memanfaatkan energi terbarukan. Dalam Permen 

ESDM Nomor 1772 K/20/MEM/2018  bahwa harga 

BPP untuk wilayah Jawa Tengah dengan harga 

sebesar Rp. 911.00 per kWh. 

3. METODE PENELITIAN 
 

Metode penelitian adalah suatu cara yang harus 

ditempuh peneliti untuk mencapai suatu tujuan yang 

diinginkan.  

 

 
 

Gambar 2. Diagram Alir Tahap Penelitian 

 

Penelitian ini diawali dengan studi literatur yaitu 

menyelesaikan persoalan-persoalan dengan cara 

menelusuri sumber-sumber persoalan yang pernah 

dibuat sebelumnya, sehingga dihasilkan permasalahan 

yang perlu dilakukan penelitian. Selanjutnya proses 

pengumpulan data, dalam penelitian ini menggunakan 

cara  Angket, Observasi dan Wawancara di lapangan. 

Data yang diperoleh emudian di analisis dengan jalan 

bekerja dengan data, mengorganisasikan data, 

memilah-milahnya menjadi suatu yang dapat dikelola. 

Analisis dapat dilakukan dengan cara kualitatif 

maupun kuantitatif. Metode kualitatif berdasarkan 

survey, observasi dan wawancara di lapangan. 

Sedangkan metode kuantitatif diperoleh berdasarkan 

perhitungan rumus yang telah ditentukan. Sehingga 

diperoleh hasil penelitian yang berisi pembahasan 

rinci tentang pokok penelitian berupa text, tabel 

gambar, perhitungan dan lain-lain. 

 

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
 

4.1 Data Penelitian 

Dilihat dari segi investasi yang dikeluarkan. Dari 

penelitian yang telah dilakukan, diperoleh data 

penelitian sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 2. Data penelitian lapangan. 
No Jenis Jumlah  

1 Nilai Jual Ampas Tebu 600 /kg 

2 Pol/Kandungan Sukrosa 3,1 % 

3 W/Kandunga Air 49,4 % 

4 Kapasitas Tebu Giling 3300 Ton/hari. 

5 Umur Generator 25 Tahun. 

6 Harga PJBL PLN (Persero) Rp. 911 /kWh. 

7 Biaya Operasional dan 

Perawatan 
Rp. 4.345.989.906 /Bulan. 

8 Biaya Karyawan Rp. 443.660.692 /Bulan. 

9 Nilai Pembakaran 75 %. 

10 huap (Entalpi Uap) 740 kkal/kg. 

11 hair (Entalpi Air) 100 kkal/kg. 

 

4.2 Nilai Kalor Ampas Tebu 

Nilai kalor suatu jenis bahan bakar menentukan besar 

kecilnya energi panas yang akan di hasilkan, sehingga 

energi listrik yang akan dihasilkan juga berpengaruh 

terhadap besar kecilnya nilai kalor limbah ampas tebu. 

Dengan menggunakan persamaan [1] dan tabel [2] 

maka diperoleh nilai kalor sebagai berikut: 

 

LHV    = 4250 – (10 x % pol) – 48 x % H2O 

 = 4250 – (10 x 3,1) – 48 x 49,4  

 = 4250 – (31) – 2371 

 = 4250 – 2402 

 = 1848 kkal/kg. 

 

Dari perhitungan menggunakan LHV (net heating 

value atau low heating value) dihasilkan nilai kalor 

sebesar 1848 kkal/kg. Sedangkan untuk ketersediaan 

ampas tebu perlu dilakukan perhitungan dan dari 

jumlah tebu yang digiling dihasilkan 35 % ampas tebu. 

Menurut tabel [2] maka diperoleh hasil: 

 

Kapasitas Ampas Tebu = 35 % /100 x 137,5 kg/Jam 

           = 0,35 x 137,5 

           = 48,125 Ton/jam. 

 
Tabel 3. Konversi ampas tebu. 

Satuan Konversi 

1 Jam 48,125 Ton/jam. 

1 Hari 1155 Ton/hari 

1 Bulan 34650 Ton/bulan. 

1 Tahun Giling 207900 Ton/tahun giling. 

 

4.3 Konversi Energi Listrik 

Proses konversi energi inilah suatu bahan bakar dapat 

diketahui layak atau tidak untuk digunakan sebagai 

bahan bakar PLTU. Dalam konversi ini nilai kalor 

diubah menjadi uap dan listrik (kilowatt) sampai 

menjadi megawatt (MW). Berikut adalah proses 

konversi energi dari kalor sampai menjadi listrik. 

Dengan menggunakan persamaan [2] dan [3], 

diperoleh nilai sebagai berikut: 

 

QBahan bakar = 
𝑚𝑢𝑎𝑝 x (ℎ𝑠−ℎ𝑎)

𝜂𝐵𝑜𝑖𝑙𝑒𝑟
 

   = 
1kg uap/jam x (740 kkal/kg−100 kkal/kg)

75 %
  

   = 
640

75 %
 

   = 853,33 kkal/jam. 

Sehingga laju aliran massa bahan bakarnya adalah: 

 

          m = 
𝑄𝐵𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑘𝑎𝑟)

𝐿𝐻𝑉
 

 = 
853,33 kkal/jam

1848 kkal/kg
 

 = 0,46 kg ampas. 

 

Sehingga diperoleh untuk menghasilkan uap 1 kg/jam 

dibutuhkan ampas sebesar 0,46 kg. 

 

Uap  = 
48,125 Ton amps/jam

0,46 kg ampas
 

 = 104,6 Ton uap/jam. 

 

Sehingga total jumlah limbah amaps tebu dari PT. 

Madu Baru sebesar 48,125 Ton/jam akan 

menghasilkan uap sebesar 104.600 per jam. jika 

diketahui 1 kwh adalah 5,2 kg uap/jam maka 104.600 

akan menghasilkan energi listrik sebesar 20.115 kWh 

atau 20,115 MWh. 

 

4.4 Penentuan Kelayakan 

Penentuan kelayakan dilakukan dengan cara 

memperhitungkan energi listrik yang dihasilkan oleh 

pembangkit, kemudian di jual ke PT. PLN (Persro) 

dengan harga PJBL yang telah disepakati antara kedua 

belah pihak, penjualan energi listrik tersebut untuk 

mendapatkan uang dan digunakan untuk menutupi 

biaya yang telah dikeluarkan atau investasi awal 

PLTU. Sehingga penentuan kelayakan ini dilihat dari 

segi ekonomis. Biaya pengeluaran berupa pembelian 

ampas tebu dari PT. Madu Baru, biaya mesin-mesin 

pembangkit seperti boiler, turbin dan generator, biaya 

gaji pegawai selama bekerja, biaya pajak bumi dan 

bangunan, serta biaya operasi dan perawatan 

pembangkit. Berikut adalah biaya investasi awal yang 

dibutuhkan untuk membuat Pembangkit Listrik 

Tenaga Uap (PLTU). 

 
Tabel 4. Estimasi biaya infestasi. 

No Investasi Harga (Rp) 

1 Boiler 1 4.500.000.000.00 

2 Boiler 2 4.500.000.000.00 

3 Boiler 3 4.500.000.000.00 

4 Turbin 1 950.000.000.00 

5 Turbin 2 950.000.000.00 

6 Turbin 3 950.000.000.00 

7 Generator 1 750.000.000.00 

8 Generator 2 750.000.000.00 

9 Generator 3 750.000.000.00 

10 Pemasangan 1.200.000.000.00 

Total 19.800.000.000.00 

PPN 10% 1.980.000.000.00 

Investasi + PPN 21.780.000.000.00 

 

Penyusutan dan Residu 

a. Residu 

Investasi awal  = 21.780.000.000 

Nilai residu  = 10% x 21.780.000.000 

  = 2.178.000.000 

 

 



b. Penyusutan  

Penyusutan  = 
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖−𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢

10
 

  = 
21.780.000.000−2.178.000.000

10
 

  = 1.960.200.000 

 

Terdapat beberapa biaya untuk menunjang proyek 

yaitu biaya karyawan, biaya bahan bakar, operasional, 

perawatan dan lain-lain di tunjukkan pada tabel [5] 

dan tabel  di bawah ini. Dalam mendirikan bangunan, 

pasti terdapat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), 

dalam surat pemberitahuan pajak terhutang pajak 

bumi dan bangunan tahun 2018, PT. Madu Baru 

membayar pajak bumi dengan ketentuan sebagai 

berikut, tabel [2]: 

 

Tabel 6. Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). 
No Jenis Kelas Per m2 

(Rp) 

Luas m2 Total (Rp) 

1 Bumi 070 537.000.00 3000 1.611.000.000 

2 Bangunan 024 700.000.00 2.453,88 1.717.716.000 

Total  3.328.716.000 

 

Sehingga total biaya yang harus dikeluarkan adalah, 

tabel [2] dan [6]: 

 

Tabel 7. Total kotor biaya pembangkit. 
No Jenis Biaya Jumlah  

1 Biaya Operasional dan 

Perawatan 

26.075.940.000.00/Tahun. 

2 Biaya Karyawan 2.661.964.152.00/Tahun. 

3 Biaya Pajak 6.657.432.00/Tahun. 

Total 28.744.561.580.00/Tahun. 

 

Penilaian Investasi 

 

Net Present Value (NPV) 

NPV adalah nilai bersih atau pendapatan total yang 

dilihat dari nilai pendapatan awal proyek sampai masa 

umur pembangkit. NPV pada Suku bunga 10%, 

persamaan [4]. 

 

Tahun ke-0 = 
1

(1+𝑡)𝑛 = 
1

(1+0,10)0 = 1 

Benefit    = (0 x 0) x 1 = 0 (Belum memperoleh 

keuntungan) 

Tahun ke-0 = 
1

(1+𝑡)𝑛 = 
1

(1+0,10)1 = 0,909 

Benefit       = (pendapatan+penyusutan)x suku bunga. 

Benefit       = (79.322.405.600 + 1.960.200.000) x 0,909 

      = 81.282.605.600 x 0,909  

      = 73.885.888.490 

Cost              = (pengeluaran+penyusutan)x suku bunga 

Cost       = (28.744.561.580 + 1.960.200.000) x 0,909 

      = 30.704.761.580 x 0,909 

      = 27.910.628.280 

 

Cash flow tahun pertama = Benefit – Cost. 
        = 73.885.888.690 – 27.910.628.280 = 45.975.260.214 

 

 

 

 

Tabel 8. Cash In Flow pada buanga 10% dan 12% 
Thn 
ke- 

10% Cash In Flow 10% 
(NPV1) 

12% Cash In Flow 
12% (NPV2) 

0  (21.780.000.000)  (21.780.000.000) 

1 0,909 45.975.260.214 0,892 45.115.436.866 

2 0,826 41.777.299.161 0,797 40.310.541.684 

3 0,751 37.983.960.859 0,711 35.960.847.098 

4 0,63 31.864.041.733 0,635 32.116.930.953 

5 0,62 31.358.263.292 0,567 28.677.637.559 

6 0,564 28.525.904.027 0,506 25.592.389.074 

7 0,513 25.946.433.982 0,452 22.861.185.497 

8 0,466 23.569.275.313 0,403 20.382.871.140 

9 0,424 21.445.005.864 0,36 18.208.023.847 

10 0,385 19.472.469.948 0,321 16.235.487.930 

11 0,35 17.702.245.407 0,287 14.515.841.234 

12 0,318 16.083.754.398 0,256 12.947.928.069 

13 0,289 14.616.996.922 0,229 11.582.326.281 

14 0,263 13.301.972.977 0,204 10.317.880.180 

15 0,239 12.088.104.721 0,182 9.205.167.612 

16 0,217 10.975.392.152 0,163 8.244.188.575 

17 0,197 9.963.835.272 0,145 7.333.787.383 

18 0,179 9.053.434.080 0,13 6.575.119.723 

19 0,163 8.244.188.575 0,116 5.867.029.906 

20 0,148 7.485.520.915 0,103 5.209.517.934 

21 0,135 6.828.008.943 0,092 4.653.161.650 

22 0,122 6.170.496.970 0,082 4.147.383.210 

23 0,111 5.614.140.686 0,073 3.692.182.613 

24 0,101 5.108.362.246 0,065 3.287.559.861 

25 0,092 4.653.161.650 0,058 2.933.514.953 

Jml  455.807.530.308  395.973.940.833 

NPV  434.027.530.308  374.193.940.833 

 

NPV = Benefit total – investasi awal. 

NPV  = 455.807.530.308 – 21.780.000.000 

  = 434.027.530.308 

 

Internal Rate of Return (IRR) 

IRR adalah besarnya tingkat keuntungan yang 

digunakan untuk menutupi biaya investasi awal 

proyek. Dari tabel [8] di atas, dapat dihitung nilai 

internal rate of return sebagai berikut, persamaan [5]: 

 

IRR = i1 +  (
𝑁𝑃𝑉1

(𝑁𝑃𝑉1−𝑁𝑃𝑉2)
) x (i1 – i2) 

       = 10 + (
434.027.530.308 

434.027.530.308 − 374.193.940.833
) x (12 - 10) 

       = 10 + (
434.027.530.308 

59.833.589.476
) x 2  

       = 10 + (7,25 x 2) 

       = 24,50 %. 

 

Payback Period (PP) 

Lama waktu yang dibutuhkan untuk menutupi biaya 

investasi awal adalah sebagai berikut, persamaan [6] 

dan tabel [4]: 

 

      PP = 
Investment Cost

Annual CIF
 

 = 
21.780.000.000

50.577.844.020
  

 = 0,43 Tahun. 
 

Hasil perhitungan diperoleh data-data sebagai berikut: 
 

 

 

 



Tabel 9. Kriteria kelayakan limbah ampas tebu. 
Parameter Hasil Perhitungan Kriteria Kelayakan 

Proyek 

NPV Rp. 434.027.530.308 NPV > 0 

IRR 24,50 %. IRR > 0 

PP 0,43 Tahun PP < Umur ekonomis 

proyek 

 

Hasil penelitian dan perhitungan, nilai NPV > 0, IRR 

> 0 PP dan payback period dengan suku bunga 10 %, 

maka dalam waktu 3 bulan biaya investasi awal 

proyek telah tertutupi. Di lihat dari umur pembangkit 

yaitu selama 25 tahun, maka ampas tebu dari PT. 

Madu Baru layak untuk digunakan sebagai bahan 

bakar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). 

 

4.5 Pembangunan PLTU Pribadi 

Menurut tabel [2] PT. Madu Baru menjual harga 

ampas tebu sebesar Rp. 600/kg. Jika dalam satu bulan 

PT. Madu Baru dapat menghasilkan ampas sebanyak 

34650 Ton, maka biaya yang harus dikeluarkan adalah 

sebesar Rp.20.790.000.000.00/Bulan, sehingga dalam 

satu tahun giling mencapai Rp. 

124.740.000.000.00/Tahun. 

 

Tabel 10. Biaya kotor pada analisa PLTU Pribadi. 
No Jenis Biaya Jumlah  

1 Biaya Oprasional dan 

Perawatan 

26.075.940.000.00/Tahun. 

2 Biaya Karyawan 2.661.964.152.00/Tahun. 

3 Biaya Pajak 6.657.432.00/Tahun. 

4 Biaya Pembelian 

Ampas Tebu 

124.740.000.000.00/Tahun. 

Total 153.484.561.600.00/Tahun. 

 

Tahun ke-0 = 
1

(1+𝑡)𝑛 = 
1

(1+0,10)1 = 0,892 

Benefit       = (79.322.405.600 + 1.960.200.000) x 0,909 

      = 81.282.605.600 x 0,909 

      = 73.885.888.490 

Cost       = (153.484.561.600 + 1.960.200.000) x 0,909 

      = 155.444.761.600 x 0,909 

      = 141.299.288.294 

 

Cash flow tahun pertama: 

    = 73.885.888.490 – 141.299.288.294 = -67.413.399.804 

 

Dari jumlah total biaya kotor yang harus dikeluarkan 

pada Tabel [10] di atas dan PLTU yang menghasilkan 

pendapatan sebesar Rp. 79.322.405.600/tahun, maka 

proyek ini tidak layak untuk dilakukan, karena biaya 

pengeluaran setiap tahunnya sangat besar  yaitu ± 

sebesar Rp. -67.413.399.810.00 

 

Pada penelitian yang telah dilakukan, terdapat 

beberapa sebab yang menyebabkan proyek tidak 

layak. Pertama harga limbah ampas tebu dari PT. 

Madu Baru yang terlalu mahal dengan harga Rp. 

600.00/kg. Umumnya harga ampas tebu di indonesi 

adalah sebesar Rp. 200.00/kg. Penyebab yang kedua 

harga PJBL di daerah Jawa Tengah  dan sekitarnya 

yang ditetapkan oleh Mentri Energi termasuk harga 

yang kecil yaitu sebesar Rp. 911.00/kWh. 

Dibandingkan dengan daerah sumatra dengan harga 

Rp. 1.308,00 samapai Rp. 2.677,00/kWh. Penyebab 

yang ketiga, jumlah karyawan dalam penelitian juga 

terlalu banyak yaitu sekitar 145 karyawan, sehingga 

biaya yang dikeluarkan untuk gaji karyawan menjadi 

tinggi. Dalam mengoprasikan PLTU berkapasitas 

20,115 MWh dibutuhkan sekitar ± 70 karyawan, 

setengah dari jumlah karyawan dalam penelitian. 

 

Menurut analisi yang diakukan, harga ampas tebu 

yang dibutuhkan agar pelaksanaan  PLTU layak utuk 

dilakukan adalah sebesar Rp. 200.00/kg. Dengan 

jumlah ampas tebu 34650 Ton/bulan atau 207.900.000 

kg/tahun maka harga yang harus dikeluarkan adalah 

sebesar Rp. 41.580.000.000,00/Tahun. Sehingga nilai 

NPV, IRR dan PP dapat dilihat sebagai berikut: 

 

Net Present Value (NPV) 

Dengan harga ampas tebu sebesar Rp. 200,00/kg. 

Maka hasil bersih NPV adalah sebagai berikut:  

 
Tabel 11. Total biaya kotor pada analisa harga ampas tebu 

No Jenis Biaya Jumlah  

1 Biaya Oprasional dan 

Perawatan 

26.075.940.000.00/Tahun. 

2 Biaya Karyawan 2.661.964.152.00/Tahun. 

3 Biaya Pajak 6.657.432.00/Tahun. 

4 Biaya Pembelian 

Ampas Tebu 

41.580.000.000.00/Tahun. 

Total 70.324.561.580.00/Bulan. 

 

Dengan menggunakan persamaan [4] diperoleh cash 

flow pada tahun pertama adalah sebagai berikut: 

 

Tahun ke-0 = 
1

(1+𝑡)𝑛 = 
1

(1+0,10)1 = 0,892 

Benefit       = (79.322.405.600 + 1.960.200.000) x 0,909 

      = 81.282.605.600 x 0,909 

      = 73.885.888.490 

Cost       = (70.324.561.580 + 1.960.200.000) x 0,909 

      = 72.284.761.580 x 0,909 

      = 65.707.182.928 

 

Cash flow tahun pertama: 

          = 73.885.888.490 – 65.707.182.928 = 817.9081.871 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Tabel 12. Casj in flow pada analisa harga ampas tebu. 
Thn 
ke- 

10% 
Cash In Flow 
10% (NPV1) 

12% 
Cash In Flow 
12% (NPV2) 

0     

1 0,909 8.179.081.871 0,892 8.026.076.866 

2 0,826 7.432.219.161 0,797 7.171.281.684 

3 0,751 6.757.380.859 0,711 6.397.467.098 

4 0,63 5.668.641.733 0,635 5.713.630.953 

5 0,62 5.578.663.292 0,567 5.101.777.559 

6 0,564 5.074.784.027 0,506 4.552.909.074 

7 0,513 4.615.893.982 0,452 4.067.025.497 

8 0,466 4192.995.313 0,403 3.626.131.140 

9 0,424 3.815.085.864 0,36 3.239.223.847 

10 0,385 3.464.169.948 0,321 2.888.307.930 

11 0,35 3.149.245.407 0,287 2.582.381.234 

12 0,318 2.861.314.398 0,256 2.303.448.069 

13 0,289 2.600.376.922 0,229 2.060.506.281 

14 0,263 2.366.432.977 0,204 1.835.560.180 

15 0,239 2.150.484.721 0,182 1.637.607.612 

16 0,217 1.952.532.152 0,163 1.466.648.575 

17 0,197 1.772.575.272 0,145 1.304.687.383 

18 0,179 1.610.614.080 0,13 1.169.719.723 

19 0,163 1.466.648.575 0,116 1.043.749.906 

20 0,148 1.331.680.915 0,103 926.777.934 

21 0,135 1.214.708.943 0,092 827.801.650 

22 0,122 1.097.736.970 0,082 737.823.210 

23 0,111 998.760.686 0,073 656.842.613 

24 0,101 908.782.246 0,065 584.859.861 

25 0,092 827.801.650 0,058 521.874.953 

Jml  81.088.570.308  70.444.120.833 

NPV  59.308.570.308  48.664.120.833 

 

NPV  = 81.088.570.308 – 21.780.000.000 

 = 59.308.570.308 

 

Internal Rate of Return (IRR) 

Dari tabel [12] di atas dihasilkan nilai NPV, sehingga 

nilai IRR dapat diketahui. Nilai IRR digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar nilai keuntungan yang 

dihasilkan proyek. Besar tingkat keuntungannya 

adalah sebagai berikut, persamaan [5]: 

 

IRR = i1 +  (
𝑁𝑃𝑉1

(𝑁𝑃𝑉1−𝑁𝑃𝑉2)
) x (i1 – i2) 

        = 10 + (
59.308.570.308

59.308.570.308 − 48.664.120.833
) x (12 - 10) 

        = 10 + (
59.308.570.308

10.644.449.476
) x 2 

        = 10 + (5,57 x 2) 

        = 21,14 %. 

 

Payback Period (PP) 

Dengan menggunakan persamaan [6] dan tabel [2] 

Lama waktu yang dibutuhkan untuk menutupi biaya 

investasi awal adalah: 

 

PP   = 
Investment Cost

Annual CIF
 

      = 
21.780.000.000

8.997.844.020
 

 = 2,42 Tahun. 

 

Hasil penelitian yang telah dilakukan, dihasilkan data-

data sebagai berikut: 

 

 

 

 

Tabel 13. Kriteria kelayakan harga ampas tebu. 
Parameter Hasil Perhitungan Kriteria Kelayakan 

Proyek 

NPV Rp. 59.308.570.308 NPV > 0 

IRR 21,14 %. IRR > 0 

PP 2,42 Tahun PP < Umur ekonomis 

proyek 

 

Dari hasil perhitungan, diperoleh nilai NPV > 0, IRR 

> 0 dan PP biaya investasi awal akan kembali dalam 

waktu 2 tahun 3 bulan. Di lihat dari umur ekonomis 

pembangkit selama 25 tahun, proyek PLTU 

menggunakan bahan bakar ampas tebu dari PT. Madu 

Baru dengan harga 200.00/kg layak untuk dijalankan. 

 

5. PENUTUP 
 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, diperoleh 

nilai NPV sebesar Rp. 434.027.530.300, nilai IRR 

sebesar 24,50 % dan nilai PP (payback period) adalah 

sebesar 0,43 tahun, artinya tingkat pengembalian 

investasi awal sangat cepat yaitu sekitar 3 Bulan dan 

tingkat kelayakan limbah ampas sebagai bahan bakar 

PLTU sangat tinggi. Menurut data hasil survey di 

lapangan, PT. Madu Baru menjulal limbah ampas tebu 

dengan harga Rp. 600.00/kg dan diperoleh total biaya 

pengeluaran pada tahun pertama adalah sebesar Rp. 

73.885.888.490.00 dan dan pengeluaran pada tahun 

pertama adalah sebesar Rp. 141.299.288.300.00 

dihasilkan nilai bersih Rp. -67.413.399.810.00 maka 

limbah ampas tebu sengan harga Rp. 600.00/kg 

dikatakan tidak layak untuk dilakukan proyek PLTU 

secara pribadi. Harga limbah ampas tebu yang layak 

untuk digunakan sebagai bahan bakar PLTU secara 

pribadi adalah Rp. 200.00/kg. Sehingga dihasilkan 

nilai NPV sebesar Rp. 59.308.600.970, nilai IRR 

21,14 % dan PP sebesar 2,42 tahun dan umur 

ekonomis PLTU 25 tahun, maka proyek PLTU secara 

pribadi dikatakan layak untuk di lakukan. 

 

5.2 Saran 

Sarar kepada penelitian selanjutnya adalah: 

1. Ampas tebu yang diteliti merupakan ampas tebu 

yang langsung dari penggilingan, sehingga tingkat 

kandungan air dalam ampas tebu masih tinggi. 

Tingkat kandungan air ini dapat dikurangi dengan 

cara memanfaatkan uap panas sisa pembakaran 

dari ketel uap untuk menguapi ampas tebu sebelum 

dibakar. Kepada peneliti selanjutnya dapat 

menggunakan cara ini sehingga nilai kalor dan 

energi listrik yang dihasilkan akan semakin tinggi. 

2. Selain memanfaatkan uap panas sisa pembakaran 

dari ketel uap, nilai kalor juga dapat lebih tinggi 

dengan cara diolah menjadi briket ampas tebu. 

Dengan cara seperti ini limbah ampas tebu dapat 

dimanfaatkan secara optimal dan bahan bakarnya 

dapat menjadi lebih banyak. 

3. Dalam penelitian ini, PLTU hanya beroperasi 

selama setengah tahun (6 bulan). artinya 6 bulan 

setelahnya PLTU tidak beroperasi karena faktor 



bahan bakar yang minim. Sehingga masalah ini 

dapat menjadi rumusan masalah bagi peneliti 

selanjutnya. 
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