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BAB V 

KESIMPULAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari analisis perancangan Pembangkit 

Listrik Hibrida dalam kaitannya dalam mengoptimasi kerja PLTD yang ada di pulau 

Mandangin adalah sebagai berikut. 

1. Dalam analisis ini didapatkan beberapa konfigurasi sistem PLH yang mampu 

mengoptimasi kerja PLTD dilihat dari beberapa parameter yang telah didapatkan 

dari hasil simulasi, dimulai dari aspek kelistrikan, ekonomi dan lingkungan. 

2. Dari segi kelistrikan, semakin besar sumber energi terbarukan yang digunakan, 

maka excess electricity akan semakin meningkat apabila tidak diiringi dengan 

penambahan beban atau penambahan jumlah baterai. 

3. Dari segi ekonomi, semakin besar proporsi energi terbarukan yang digunakan, 

maka capital cost atau biaya awal yang dihasilkan juga akan semakin besar. 

Serta dengan semakin besarnya kapasitas energi terbarukan terpasang, akan 

menurunkan tingkat penggunaan bahan bakar dan biaya yang dikeluarkan untuk 

bahan bakar. Dan dengan berkurangnya biaya yang dikeluarkan untuk bahan 

bakar, semakin berkurang juga Total NPC yang dihasilkan mengingat bahan 

bakar menjadi salah satu aspek terbesar dalam hal pengeluaran biaya. 

4. Dari segi lingkungan, semakin tinggi proporsi energi terbarukan yang 

digunakan, maka tingkat emisi karbon juga akan berkurang seiring dengan 

berkurangnya konsumsi BBM yang dibutuhkan oleh sistem PLH. 

5. Dari hasil analisis yang telah dilakukan, konfigurasi paling baik adalah 

konfigurasi hibrida antara PLTD existing dengan energi terbarukan. Konfigurasi 

tersebut memiliki nilai NPC, bahan bakar dan penggunaan bahan bakar paling 

rendah dibandingkan dengan konfigurasi lainnya sebesar $9,170,983 atau lebih 

rendah 13,24% dari konfigurasi PLTD existing dan emisi sebesar $2.463.892 

kg/tahun atau lebih rendah 13% dari konfigurasi PLTD existing. Serta keandalan 

sistem yang masih terjaga melihat capacity shortage yang dihasilkan sistem 

masih dibawah 1%. 

5.2 Saran 

Adapun saran yang mampu diberikan pada analisis pembangkit listrik hibrida 

dalam optimasi kinerja PLTD di pulau Mandangin ini adalah sebagai berikut. 
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1. Untuk mendapatkan hasil perhitungan lebih detail, diperlukan perhitungan 

biaya-biaya tambahan lain seperti biaya pemasangan komponen, biaya 

transportasi, biaya penyediaan lahan dan kemampuan penduduk dalam membeli 

kebutuhan akan energi listrik. 

2. Perlu dilakukan kajian berupa konsep turbin angin dengan sistem onshore atau 

lepas pantai agar pemanfaatan turbin angin tidak terlalu memakan lahan melihat 

dari keterbatasan lahan pada daerah kepulauan. 

3. Untuk pengembangan selanjutnya dapat dilakukan pengujian skala laboratorium 

guna menghasilkan konfigurasi yang benar-benar layak untuk diterapkan. Dan 

dapat dilakukan juga kajian mengenai aspek sosial agar terciptanya sistem PLH 

yang baik dan dapat diterima masyarakat. 


