
 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan studi kasus dan analisis data pada sistem kogenerasi turbin gas 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Lokasi terjadinya destruksi eksergi yang tertinggi terdapat pada 

combustion chamber dengan nilai sebesar 8,76 MW atau berdasarkan 

rasio destruksi eksergi yaitu presentase desktruksi berdasarkan eksergi 

fuel total yang masuk ke dalam sistem yaitu sebesar 44,50%. Sedangkan 

destruksi eksergi terendah terjadi pada pompa yaitu sebesar 0,001 MW 

atau berdasarkan rasio destruksi eksergi sebesar 0,005%. 

2. Efisiensi eksergi tiap komponen sistem kogenerasi tertinggi terdapat pada 

pompa yaitu sebesar 98,76%. Sedangkan efisiensi terendah terdapat pada 

combustion chamber yaitu sebesar 33,23%. Dimana dengan efisiensi 

eksergetik sistem yaitu sebesar 42,88%. 

3. Laju biaya eksergi didominasi oleh turbin gas sebesar 

Rp5.861.746,06/jam. Sedangkan Laju kerugian biaya terbesar akibat 

destruksi eksergi terdapat pada combstion chamber yaitu sebesar 

Rp8.569.021,39/jam. Perbedaan hasil analisis ekonomi dan eksergi ini 

disebabkan dalam analisis ekonomi listrik dan steam memiliki harga 

satuan lebih tinggi dari harga satuan bahan bakar dan harga opersional 

lainnya. 
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4. Dalam analisis ekonomi “konvensional” hanya diperoleh informasi besar 

biaya secara umum dalam produksi listrik dan steam yaitu biaya 

operasional total yang meliputi biaya bahan-bahan bakar dan biaya dari 

hasil penjualan listrik dan steam. Dimana berdasarkan hasil perhitungan 

diperoleh hasil yaitu keuntungan (laba) sebesar Rp412.104,42/jam. 

5. Beda biaya relatif (rk) terbesar terdapat pada HRSG yaitu sebesar 9,76. 

Hal tersebut menunjukan peningkatan biaya akibat peningkatan efisiensi 

mengakibatkan meningkatnya biaya bahan bakar dan investasi dimana hal 

ini akan berdampak pada menurun atau meningkatnya efisiesnsi per unit 

eksergi.  

6. Faktor termoekonomi (fk) kurang dari 1 sehingga biaya kerugian akibat 

kehilangan eksergi lebih besar dibandingkan dengan laju biaya 

operasional dan kapital dari komponen. Dimana dari hasil perhitungan fk 

terendah terdapat pada combustion chamber sebesar 0,014.  Sehingga 

berdasarkan anilisis termoekonomi cara meningkatkan efisiensi 

komponen tersebut adalah dengan meningkatkan biaya investasi kapital 

atau menurunkan pemusnahan eksergi yang terjadi. 
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B. SARAN 

Untuk meningkatkan performance dari sistem kogenerasi turbin gas PT. Dian 

Swatatika Sentosa dan untuk mendukung penelitian selanjutnya, maka 

penulis memberikan saran yaitu untuk analisis peningkatan performance pada 

sistem kogenerasi hendaknya melakukan perhitungan mengenai optimalisasi 

termoekonomi yang bertujuan untuk meminimalkan biaya akibat pemusnahan 

eksergi yang berdampak menurunnya efisiensi sistem. Dengan pokok bahasan 

yang meliputi optimalisasi analitis dan numerik seperti yang tertuang di 

dalam buku “Thermal Design and Optimation” yang dikarang oleh Adrian 

Bejan. 

 


