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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa terhadap kajian energi dan eksergi  

pada sistem kogenerasi turbin gas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Efisiensi termal kogenerasi dipengaruhi oleh jumlah steam dan listrik 

yang dihasilkan. Pada sistem kogenerasi ini efisiensi tertinggi sistem 

kogenerasi berada pada load turbin 3,0 MW. 

 
2. Efisiensi eksergetik tertinggi terjadi di dalam kompresor yaitu sebesar 

98,53 %, kemudian HRSG sebesar 52,74 %, sedangkan efisiensi 

eksergetik terendah terdapat pada combustor yaitu sebesar 33,23%. 

 
3. Dengan analisis eksergi didapatkan bahwa lokasi destruksi eksergi yang 

paling tinggi terdapat pada combustor dengan nilai sebesar 8,77 MW atau 

berdasarkan rasio destruksi eksergi yaitu persentase destruksi berdasarkan 

eksergi bahan bakar masuk ke dalam sistem ialah 44,42 %. Sedangkan 

destruksi eksergi terendah terjadi pada ekonomizer yaitu sebesar 0,006 

MW atau sebesar 0,03% dari .  

 
4. Pemusnahan eksergi pada sistem ini disebabkan oleh tiga tiga jenis 

irreversibilitas utama yaitu reaksi pembakaran, perpindahan kalor dan 

gesekan. 
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5. Efisiensi eksergetik dari sistem secara keseluruhan adalah sebesar 15,1 %. 

Dapat dikatakan bahwa pemanfaatan sumber daya energi pada sistem ini 

kurang maksimal.  

 
6. Berdasarkan hasil yang didapatkan, simpangan nilai atau simpangan yang 

dihasilkan dari perhitungan menggunakan program terhadap perhitungan 

manual, adalah sebesar 0,7 % 

 
B. SARAN 

Untuk meningkatkan performance dari sistem kogenerasi turbin gas PT. Dian 

Swatatika Sentosa dan untuk mendukung penelitian selanjutnya, maka 

penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil analisa, perlu dilakukan pengoptimalisasian pada 

sistem, terutama pada combustor. Pengoptimalisasian dapat dilakukan 

dengan cara menambahkan preheater atau pra-pemanas udara untuk 

memanaskan udara dari kompresor,atau dengan menambahkan zeolit pada 

filter udara untuk mengurangi kadar air dalam udara. Sehingga proses 

pembakaran akan lebih sempurna. 

2. Perlu dilakukan penelitian lanjutan terhadap pengoptimalisasian sistem 

dengan mempertimbangkan faktor ekonomi. 

3. Untuk kedepannya perlu dilakukan inovasi terhadap pemrograman yang 

dilakukan atau dapat memvariasikan jenis software yang digunakan, 

seperti mathlab, visual basic dan lain-lain. 


