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BAB V  

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

5.1 Simpulan 

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu: 

1. Berdasarkan penelitian ini pola kerja antara pemasangan level 0 dengan 

pemasangan hanya PLTD, memenuhi kebutuhan beban sepenuhnya oleh PLTD. 

Sedangkan level 1a pemasangan PLTD+PLTS+BESS menjadi PLTHybrid 

sebagai frekuensi kontrol pada Site 1, PV PED , level 1b ketika pemasangan 

PLTD+PLTS+BESS PLTHybrid di Site 6, PV Suana dan level 1c, ketika 

pemasangan PLTD+PLTS+BESS PLTHybrid di Site 7, PV Sakti memiliki pola 

operasi di saat siang hari kebutuhan beban dipenuhi oleh PLTS dan pada pagi 

maupun sore hari dipenuhi oleh PLTD. Dalam kondisi Modul PLTS memiliki 

gangguan intermitten yaitu penel tertutup awan, terdapat BESS sebagai sistem 

yang membantu dalam menyuplai daya untuk menjaga kestabilan frekuensi. 

2. Nilai daya pembangkitan yang optimal dari penggunaan PLTD, besar daya 

pembangkit yang disalurkan yaitu 10.84 MW, besar daya pembangkit yang 

disalurkan di Site 1-PED, sebesar 10.94 MW, besar daya pembangkit yang 

disalurkan di Site 6-Suana yaitu sebesar 11.01 MW. Dan besar daya pembangkit 

yang disalurkan di Site 7-Sakti sebesar 11.05 MW.  

3. Penambahkan penetrasi PV menjadikan sistem kelistrikan Nusapenida menjadi 

Hybrid sesuai rencana pemerintah dalam RUPTL (PT. PLN, 2019 - 2028), 

membangun 10 MW penetrasi PV pada sistem menjadikan harga pokok 

berkurang. Perbandingan ekonomis dari sebelum dan sesudah sistem smart grid 

yaitu sebelum penetrasi PV besar LCOE RP. 1198,44884 Dan menjadi lebih 

murah saat pemasangan PV, dengan nilai di site 1, PED Rp. 825,4611268, di site 

6, Suana Rp. 782,1823497, dan di site 7, Sakti Rp. 780,7915914. 

 

5.2 Implikasi 

Setelah melakukan penelitian ini, implikasinya yaitu: 

5.2.1 Impliasi Teoritis 

Secara Teoritis, Sistem Smart Grid merupakan sistem jaringan listrik yang 

dibuat untuk mengintegrasikan pasokan listrik yang berkelanjutan, aman, dan 
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efisien guna memenuhi kebutuhan konsumen. Penerapan smart grid dapat 

mengurangi rasio penggunaan pembangkit konvensional dan 

menggantikannya dengan sistem pembangkit terbarukan seperti penggunaan 

PLTS. 

5.2.2 Implikasi Praktis 

Secara praktis, penelitian ini sesuai dengan program pemerintah (PT. PLN, 

2019 - 2028), dimana terdapat program untuk membangun sistem SG di Nusa 

penida sebesar 10 MW dengan sistem pembangkit terbarukan hybrid-solar. 

Aplikasi SG memperkesil harga pokok pembangkit / LCOE. 

 

5.3 Rekomendasi 

Sesuai dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) (PT. 

PLN, 2019 - 2028) yang setiap tahun berubah, diharapkan sistem kelistrikan bali 

berkembang mulai dari bahan bakar diesel dapat diubah menjadi biogas agar harga 

bahan bakar lebih murah, juga diharapkan adanya pengembangkan sistem battery 

energy storage system (BESS) bukan hanya sebagai menjaga kestabilan frekuensi 

dan menjadi suplai daya ketika terdapat gangguan namun juga menjadi 

penyimpanan daya pada siang hari dan digunakan pada beban puncak, juga lebih 

baik diubah menjadi PLTS dan penggunaan pembangkit yang lebih murah dan 

tersedia di daerah sekitar dalam rangka memperkecil nilai BPP/LCOE dari sistem 

pembangkit tersebut, maka harga penjualan listrik/kWh pun akan terjangkau oleh 

konsumen.


