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BAB V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

A.  Simpulan 

  

Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Dari proyeksi permintaan energi per jenis energi diketahui bahwa semua 

energi mengalami peningkatan konsumsi tiap tahunnya, terkecuali minyak 

tanah. 

2. Dari proyeksi pemenuhan energi terlihat mulai tahun 2014, produksi listrik 

di provinsi lampung telah melebihi permintaan listrik, karena 

bertambahnya pembangkit-pembangkit baru baik PLTU, PLTA maupun 

PLTP.  

3. Untuk pendekatan energi baru terbarukan diambil dari data tiga sampai 

lima tahun terakhir dengan sistem pendekatan estimasi pertumbuhan 

secara eksponensial. 

4. Pada sektor gas, biogas hanya mampu membantu pemenuhan konsumsi 

gas sebanyak 12% pada tahun awal proyeksi, namun karena pertumbuhan 

produksi biogas tidak sesuai dengan permintaan gas LPG maka 

presentasenya menurun mnenjadi 8% pada akhir tahun proyeksi. 

5. Untuk sektor solar, biosolar mampu membantu pemenuhan konsumsi 

pemakaian solar sebesar 64% pada 2010, dan akan menjadi 30% pada 
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2030. Hal tersebut dikarenakan pertumbuhan produksi CPO yang amat 

kecil yaitu 0,2 % saja. 

6. Pada sektor gasoline, bioetanol mampu mengurangi konsumsi gasoline 

sebesar 4% pada 2010, dan tidak berubah hingga akhir tahun proyeksi 

pada 2030.  

7. Dari hasil penelitian ini biomassa yang sebaiknya menjadi energi baru 

terbarukan adalah tongkol jagung. lalu energi baru terbarukan yang 

menjadi unggulan adalah energi panas bumi dan biogas kotoran ternak. 

Karena sumber energi tersebut tidak mengganggu energi turunan lainnya. 

8. Keberhasilan dalam proyeksi ini sangat dipengaruhi oleh campur tangan 

pemerintah dan para investor yang berhubungan dengan energi yang 

diteliti. 

 

B. Saran 

1. Bagi Pemerintah Lampung, kebijakan di bidang energi perlu diarahkan 

pada pengurangan penggunan bahan bakar minyak (premium, minyak 

solar, dan minyak tanah) mengingat jumlah cadangannya semakin 

menipis. Serta pemanfaatan potensi energi terbarukan (angin, biomasa, air 

dan tumbuhan-tumbuhan) yang memiliki potensi energi dan dapat 

dimanfaatkan di wilayah Lampung. 

2. Pengembangan potensi energi baru terbarukan harus segera dilakukan 

mengingat daerah-daerah maju pasti memiliki komoditi energi terbarukan 

yang mampu membuat membuat daerah itu mandiri. 
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3. Untuk penelitian selanjutnya perlu dilakukan  proyeksi permintaan energi 

lebih khusus terhadap sektor-sektor energi, hingga bisa mendapatkan hasil  

yang lebih detail terhadap permintaan energi. Seperti harga energi, biaya 

investasi dan teknologi.  

4. Ketersediaan energi penting untuk menunjang PDRB (produk domestik 

regional bruto) di Lampung, tanpa adanya ketersediaan energi yang 

memadai dapat mengakibatkan penurunan PDRB dikarenakan para 

investor tidak mau masuk ke Lampung jika ketersediaan energi yang 

kurang. 

5. Pada penelitian selanjutnya mengenai biosolar dan bioetanol diharapkan 

menggunakan pendekatan yang lain, karena pendekatan laju pertumbuhan 

secara eksponensial ini dirasa kurang tepat untuk potensi tersebut, karena 

didapat hasil yang kurang memuaskan. 


