
BAB VI 

PENUTUP 
 

6.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, maka disimpulkan bahwa: 

a. Usulan perbaikan biaya konsumsi energi ditentukan dengan pilihan 

program target penghematan berdasarkan analisis fishbone dan 

identifikasi peluang penghematan energi. Usulan perbaikan tanpa 

biaya yaitu peningkatan awarenes penghematan energi, pengaturan 

pengoperasian penerangan, pengaturan pengoperasian AC, pengaturan 

pengoperasian non AC dan Penerangan. 

b. Usulan Perbaikan dengan biaya rendah yaitu pemeliharaan dan 

perawatan AC, mengurangi lnfiltrasi udara dengan memperbaiki 

isolasi dinding, jendela, sekat ruangan, saluran pendinginan, lantai,  

tembok, Menggunakan cat cerah didalam dan diluar ruangan, 

penggantian lampu lama dengan hemat energi dan penggantian AC 

lama, kinerja rendah dan berdaya listrik besar.  

c. Usulan terpilih dengan target biaya menengah dan besar yaitu 

Perencanaan investasi berdasarkan alternatif terpilih penggunaan 

teknologi hemat energi dikhusukan pada 2 sektor potensial 

pemborosan yaitu penerangan dan pendingin udara. Untuk rencana 

investasi penggantian 4 item dari 6 item yang  direncakanan, Item 

lampu downlight dan AC ½ PK tidak layak dilaksanakan investasi. 

Berdasarkan analisis Benefit Cost Ratio (BCR) dari 4 item terpilih di 

dapat selisih biaya yang dikeluarkan pertahun berdasarkan tingkat 

konsumsi energi listrik tiap fasilitas adalah lampu koridor dengan 

keuntungan Rp. 4.287.708/tahun, lampu TL dengan keuntungan Rp. 

47.786.760/tahun, lampu baret dengan keuntungan Rp. 5.203.280 dan 

AC 2 PK dengan keuntungan 108.928.800. total keuntungan dari 

manfaat penggunaan fasilitas hemat energi di sektor penerangan dan 

pendingin ruangan yang didapat dari usulan investasi penggunaan 
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teknologi hemat energi terpilih terhadap biaya pembayaran konsumsi 

energi dari 4 jenis item fasilitas sebesar Rp. 166.206.548/tahun atau 

perbulanya sebesar Rp. 13.850.545,667/bulan dari 4 jenis item yang 

layak direkomendasikan sebagai investasi penerapan teknologi hemat 

energi. 

 

6.2 Saran 

 Adapun saran yang dpat diberikan adalah sebagai  berikut: 

1. Bagi pihak institusi terutama Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau, Fakultas Sains dan Teknologi untuk dapat menjadi evaluasi serta 

menerapkan solusi dari alternatif penghematan energi dilingkungan Fakultas. 

Rekomendasi lainya dapat dijadikan program konservasi energi dalam jangka 

pendek, selain itu diharapkan kesadaran seluruh komponen akademisi seperti 

mahasiswa, dosen dan pegawai agar selalu menggunakan energi sesuai 

kebutuhan agar tidak terjadi kembali pemborosan. 

2. Bagi penelitian selanjutnya sebaiknya melakukan pembaharuan metode agar 

lebih spesifik output yang dihasilkan. 


