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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan Analisa hasil perhitungan dan pembahasan pada Bab IV, maka 

akhir penulisan tugas akhir ini dapat disimpulkan berupa: 

1. Prakiraan pertumbuhan beban pada Transformator 1 30 MVA pada tahun 

2016 sampai dengan 2020 pada kondisi beban optimal dengan 23,76 

MVA dengan presentase pembebanan 79,19%. Selanjutnya, pada tahun 

2021 mulai memasuki beban berat dengan presentase pembebanan 

80,45% sampai dengan 2035 dengan presentase pembebanan 99,21%. 

2. Prakiraan pertumbuhan beban pada Transformator 2 60 MVA pada tahun 

2016 pada kondisi beban ringan dengan presentase pembebanan 40,96% 

sampai dengan 2029 dengan presentase pembebanan 59,91%. 

Selanjutnya, pada tahun 2030 transformator 2 pada kondisi beban 

optimal dengan presentase pembebebanan 61,96% sampai dengan 2035 

dengan presentase pembebanan 73,88%. 

3. Perlunya rekonfigurasi untuk mengurangi beban pada transformator 1 

disisi lain kondisi pembebanan transformator 2 masih ringan . Jika 

transformator 1 mengalami beban berat maka akan banyak rugi-rugi 

daya, adapun untuk transformator 2 masih beban ringan juga tidak efisien 

karena kapasitas 60 MVA hanya dibebani sekitar 40% dari kapasitas 

transformator 2. 
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4. Setelah rekonfigurasi beban feeder transformator 1 dan 2 mulai tahun 

2021 dengan pertimbangan transformator 1 sudah pada kondisi beban 

berat dan transformator 2 masih beban ringan, didapatkan hasilnya 

berupa : 

a. Pada tahun 2021, Transformator 1 dalam keadaan beban optimal 

dengan presentase pembebanan 61,07% sampai dengan tahun 2035 

dengan presentase pembebanan 79,80%. 

b. Pada tahun 2021, Transformator 2 dalam keadaan beban optimal 

dengan presentase pembebanan 56,50% sampai dengan tahun 2032 

dengan presentase pembebanan 77,73%. Selanjutnya, mulai tahun 

2033 Transformator 2 memasuki beban berat dengan presentase 

pembebanan 80,27%. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian Evaluasi Kemampuan Transformator Tenaga 

Gardu Induk 150 kV Purworejo, maka penulis menyampaikan beberapa saran, 

antara lain : 

1. Berdasarkan hasil penelitian, diperkirakan pada tahun 2021 transformator 

1 30 MVA masuk pada kondisi beban berat yang dapat menimbulkan 

rugi-rugi daya sehingga disarankan untuk mulai mempersiapkan Up 

Rating kapasitas transformator atau penambahan transformator baru.  

2. Rencana lain yang dapat menjadi bahan pertimbangan PT. PLN (Persero) 

APP Salatiga dengan rekonfigurasi beban feeder transformator 1 dan 2 
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Gardu Induk 150 kV Purworejo. Yang menjadi pertimbangannya ialah 

kondisi transformator 1 sudah dalam keadaan beban berat pada tahun 

2021 dan kondisi transformator 2 masih dalam keadaan beban optimal 

pada tahun 2035. Setelah rekonfigurasi beban feeder, tahun 2033 

transformator 2 masuk kondisi beban berat sehingga sebelum tahun 2033 

diharapkan PT. PLN (Persero) APP Salatiga sudah mempersiapkan 

penambahan transformator baru sehingga beban pada transformator 1 dan 

2 dapat dibagi ke transformator baru tersebut.  

 

 


