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STUDI KELAYAKAN EKONOMI PENGGUNAAN 

SUPERCAPACITOR UNTUK PEMANFAATAN 

ENERGI REGENERATIVE PADA CRANE 

Nama Mahasiswa : Muhammad Ibnur Kholid 

Dosen Pembimbing I : Vita Lystianingrum, S. T., M. Sc., Ph. D. 

Dosen Pembimbing II : Dedet C. Riawan, S. T., M. Eng., Ph. D. 

Abstrak :  

Crane merupakan peralatan industri yang digunakan dalam 

memindahkan barang atau kontainer. Crane sendiri terdiri dari beberapa 

motor listrik, dimana pada pengoperasiannya terdapat energi regenerative 

yang diakibatkan oleh pengereman regenerative. Pengereman 

regenerative pada crane tersebut disebabkan oleh gerakan hoisting dan 

lowering  dari motor listrik. Energi regenerative pada umumnya dilepas 

ke braking resistor atau damping resistor. Selain itu, energi regenerative 

dapat dimanfaatkan kembali dengan menggunakan tempat penyimpanan 

energi. Salah satu  alat atau tempat penyimpanan energi adalah 

supercapacitor. Supercapacitor mempunyai keunggulan dibanding 

tempat penyimpanan energi lainnya yaitu memiliki kerapatan daya yang 

tinggi. Pada tugas akhir ini akan membahas mengenai kelayakan  

penggunaan supercapacitor jika ditinjau dari segi ekonomisnya. 

Penggunaan supercapacitor dapat memberikan keuntungan dari 

pemanfaatan energi regenerative nya. Namun berdasarkan perhitungan 

menggunakan metode payback period, nilai atau waktu pengembalian 

modal masih jauh dari umur ekonomis dari supercapacitor. Dengan 

demikian secara ekonomis penggunaan supercapacitor yang dibahas pada 

tugas akhir ini adalah tidak layak. Namun terdapat beberapa penelitian 

lainnya yang menjelaskan bahwa supercapacitor tersebut layak untuk 

digunakan dalam pemanfaatan energi regenerative dari crane. Hal 

tersebut dipengaruhi dari sistem perhitungan ekonomi atau tarif yang 

berlaku mempunyai perbedaan seperti yang ada di Indonesia. 

Kata kunci : Crane, Energi Regenerative, Supercapacitor, Studi 

Kelayakan Ekonomi, Payback Period. 
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ECONOMIC FEASIBILITY STUDY OF 

SUPERCAPACITOR USAGE FOR UTILIZATION 

OF ENERGY REGENERATIVE ON CRANE 

Student Name  : Muhammad Ibnur Kholid 

Supervisor I  : Vita Lystianingrum, S. T., M. Sc., Ph. D. 

Supervisor II  : Dedet C. Riawan, S. T., M. Eng., Ph. D. 

Abstract : 

 Crane is an industrial equipment used in moving things or 

containers. The Crane itself consists of several electric motors, where in 

operation there is regenerative energy caused by regenerative braking. 

Regenerative braking on the Crane is caused by hoisting and lowering 

movements of the electric motor. Regenerative energy is generally 

released into the braking resistor or damping resistor. In addition, 

regenerative energy can be reused by using energy storage. One of the 

energy storage system is supercapacitor. Supercapacitors have 

advantages over other energy storage sites, which have high power 

densities. In this final project will discuss the feasibility of using 

supercapacitors when viewed from an economic perspective. The use of 

supercapacitors can provide benefits from the use of regenerative energy. 

But based on calculations using the payback period method, the value or 

time of capital return is still far from the economic age of the 

supercapacitor. Thus economically the use of supercapacitors discussed 

in this final project is not feasible. However, there are several other 

studies that explain that the supercapacitor is feasible for use in the 

regenerative energy utilization of the Crane. This is caused by the 

economic calculation system or the prevailing tariffs have differences like 

in Indonesia. 

Keywords : Crane, Regenerative Energy, Supercapacitor, Economic 

Feasibility Study, Payback Period  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan menjelaskan terkait latar belakang dari penulis 

untuk pengerjaan tugas akhir ini. Selain itu terdapat penjelasan-penjelasan 

detail seperti perumusan masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi 

yang digunakan, sistematikan penulisan serta relevansi dan manfaat dari 

tugas akhir ini. 

1.1 Latar Belakang 
Perkembangan teknologi dalam dunia indutsri dari tahun ke tahun 

semakin baik. Peralatan-peralatan industrinya pun selalu banyak sekali 

mengalami terobosan-terobosan baru. Penggunaan peralatan industri 

tersebut pasti tidak terlepas dari penggunaan energi listrik atau konsumsi 

energi. Indonesia merupakan negara kepulauan, dimana industri 

pelabuhan merupakan salah satu industri yang bisa dikatakan hampir ada 

disesetiap daerah karena merupakan salah satu akses dalam distribusi 

sebuah barang atau produk Dalam indurstri pelabuhan terdapat salah satu 

peralatan yang kita kenal dengan crane. Crane merupakan alat yang 

digunakan untuk memindahkan suatu barang atau pada umumnya disebut 

kontainer. Konsumsi energi listrik dihasilkan dari konsumsi dari motor-

motor yang ada pada crane saat beroperasi. 

Pada saat crane beroperasi terdapat regenerative braking atau 

biasa disebut pengereman regenerative. Pada pengereman regenerative 

tersebut terdapat energi regenerative yang dihasilkan. Energi 

regenerative pada umumnya dilepas ke braking resistor atau damping 

resistor [1]. Terdapat pula yang menjelaskan energi regenerative dapat 

dikonsumsi oleh peralatan lain yang terhubung dengan sistem kelistrikan  

dari crane, bahkan ada yang menjelaskan energi regenerative dapat 

dikembalikan ke grid atau dengan kata lain dijual dengan tarif yang telah 

diatur oleh pemerintah [2]. Selain itu, energi regenerative juga dapat 

disimpan pada tempat penyimpanan energi. Terdapat beberapa tempat 

penyimpanan energi antara lainnya adalah baterai, pump storage, 

flywhell, dan yang lainnya [3].  

Sementara itu, alat untuk penyimpanan energi yang paling banyak 

kita ketahui adalah baterai. Namun baterai memiliki rapat daya yang kecil 
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dan membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses pengecasan 

(penyimpanan energi listrik). Maka dari itu, kebutuhan akan teknologi 

yang mempunyai rapat daya lebih besar serta waktu pengecasan yang 

lebih singkat sangatlah dibutuhkan untuk perkembangan teknologi 

kedepannya. Supercapacitor merupakan salah satu alat penyimpanan 

energi yang saat ini menjadi rekomendasi untuk menjawab kebutuhan 

tersebut. 

Penggunaan supercapacitor sebagai salah satu alternatif untuk 

menyimpan energi regenaratif dari crane membutuhkan sebuah studi 

untuk mengetahui kelayakan dari supercapacitor tersebut. Pada 

umumnya, studi kelayakan dapat dilihat dari segi teknis maupun 

ekonomisnya. Dari segi teknis biasanya berhubungan dengan operasional 

dan sistem yang berjalan, sedangkan dari ekonomis berupa keuntungan 

yang akan didapatkan setelah penggunaannya berdasarkan hasil investasi 

yang dilakukan. Hal tersebut biasanya dilakukan untuk melakukan  

pertimbangan dalam sebuah kebijakan yang akan dilakukan. Studi 

kelayakan yang bersifat ekonomi umumnya dilakukan agar sesuatu yang 

akan dilakukan akan menguntungkan. Terdapat pula metode-metode 

untuk mengetahui tentang kelayakan berdasarkan sisi ekonomi. 

1.2 Perumusan Masalah 

Permasalahan yang akan dibahas dalam tugas akhir ini antara lain  

adalah : 

1. Bagaimana perhitungan energi regenerative yang dihasilkan oleh 

crane ? 

2. Bagaimana perhitungan ekonomi dari pembelian supercapacitor 

untuk pemanfaatan energi regenerative ? 

3. Bagaimana studi kelayakan ekonomi dari penggunaan 

supercapacitor ? 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah untuk tugas akhir ini antara lain adalah : 

1. Data crane yang digunakan adalah data crane dari PT. Krakatau 

Bandar Sumatera. 

2. Sistem perhitungan ekonomi yang digunakan berdasarkan aturan 

yang berlaku di Indonesia. 
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3. Lingkup tugas akhir ini tidak mencakup metode pengontrolan 

supercapacitor. 

 

1.4 Tujuan Tugas Akhir 

Tujuan dari tugas akhir ini adalah : 

1. Mengetahui perhitungan energi regenerative yang dihasilkan pada 

crane. 

2. Mengetahui perhitungan ekonomi dari pembelian supercapacitor 

untuk pemanfaatan energi regenerative. 

3. Mengetahui studi kelayakan ekonomi dari penggunaan 

supercapacitor. 

1.5 Metodologi 
Pada proses pengerjaan tugas akhir ini dibutuhkan beberapa 

metode mulai dari perumusan masalah, studi literatur, pengumpulan data, 

analisa pengumpulan data, dan yang terakhir penyusunan laporan tugas 

akhir. Berikut merupakan penjelasan detail mengenai metodologi 

pengerjaan tugas akhir : 

1. Perumusan Masalah 

Merupakan langkah awal yang digunakan dalam proses 

pengerjaan tugas akhir ini yaitu berupa studi lapangan ataupun mencari 

informasi terkait mengenai topik tugas akhir serta beberapa solusi ataupun 

usaha yang digunakan dalam menjawab permasalahan yang akan 

dianalisa dan dikaji. Pada tugas akhir ini, topik yang dicari adalah tentang 

pemanfaatan energi regenerative pada crane. 

2. Studi Literatur 

Merupakan pencarian dan pengumpulan referensi-referensi serta 

literatur mengenai permasalahan yang akan dianalisa dan dikaji. 

Referensinya dapat berupa paper, jurnal, internet, maupun buku -buku 

yang ada. Studi literatur yang dilakukan pada tugas akhir ini lebih banyak 

melalui penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan 

pemanfaatan energi regenerative pada crane, seperti pemanfaatan 

supercapacitor. 

3. Pengumpulan Data 

Merupakan metode yang yang dilakukann seperti pengambilan 

data-data yang diperlukan dalam pengerjaan tugas akhir ini. Data-datanya 

dapat berupa spesifikasi peralatan, jenis pengoperasian, standarisasi 
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operasional, dan data hasil pengoperasian. Pada tugas akhir ini juga 

melakukan pengumpulan data seperti biaya atau tarif yang berlaku.  

4. Analisa Pengumpulan Data 

Merupakan proses menganalisis hasil yang diperoleh dari 

pengumpulan data yang telah dilakukan dengan beberapa cara seperti 

perbandingan data yang diwujudkan dalam bentuk grafik ataupun 

penyajian data lainnya. Dalam tugas akhir ini, analisa pengumpulan data 

menggunakan Microsoft Excell. Penggunaan Microsoft Excell berupa 

hasil operasi dari perhitungan yang dilakukan berdasarkan persamaan -

persamaan yang ada. 

1.6 Sistematika Penulisan 
Dalam laporan Tugas Akhir ini dibagi menjadi lima bab sebagai 

berikut :  

 BAB 1 : PENDAHULUAN  

Memuat tentang latar belakang, permasalahan, tujuan, 

metodologi, sistematika, dan relevansi serta manfaat  

 BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

Memuat tentang teori yang menjadi landasan tugas akhir ini serta 

penelitian terdahulu yang terkait pemanfaatan energi 

regenerative pada crane dan penggunaan supercapacitor 

 BAB 3 : USULAN TOPOLOGI SUPERCAPACITOR PADA 

SISTEM EXISTING CRANE 

Memuat tentang perancangan pemodelan dari penggunaan 

supercapacitor dalam pemanfaatan energi regenerative pada 

crane, mulai dari penentuan kapasitas hingga perancangan 

modelnya pada single line diagram. 

 BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Memuat tentang hasil dan analisa dari pemodelan 

supercapacitor beserta perhitungan kelayakan ekonominya.  

Selain itu, terdapat pula diskusi mengenai penelitian-penelitian  

mengenai kelayakan ekonomi dari penggunaan supercapacitor 

pada crane. 

 BAB 5 : PENUTUP 

  Sebagai akhir dari proses penelitian, ditarik kesimpulan dari 

hasil perhitungan dan analisa serta dijelaskan saran dan masukan 

untuk penelitian serupa berikutnya. 
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1.7 Relevansi atau Manfaat 

Hasil dari tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan beberapa 

manfaat sebagai berikut : 

1. Mengetahui pemanfaatan energi regenerative yang terdapat pada 

crane. 

2. Memberikan referensi kepada seorang atau instansi tentang 

penggunaan supercapacitor. 

3. Memberikan informasi mengenai tarif listrik yang berlaku di 

Indonesia. 

4. Memberikan informasi mengenai sistem tarif yang berlaku di luar 

negeri seperti Amerika Serikat. 
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Halaman ini sengaja dikosongkan  
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BAB 2 

 KAJIAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI  

 Bab ini terdiri dari beberapa sub-bab yang akan menjelaskan  

mengenai teori atau landasan yang digunakan dalam tugas akhir ini, selain 

itu juga terdapat penelitian sebelumnya yang dirasa berhubungan 

diantaranya adalah energi regenerative, supercapacitor, topologi 

supercapacitor pada crane, penentuan kapasitas supercapacitor, 

perhitungan ekonomi dari pemasangan supercapacitor, serta studi 

kelayakannya. Sub-bab 2.1 akan menjelaskan terkait penelitian terdahulu 

atau penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan tugas akhir ini 

sedangkan sub-bab 2.2 sampai 2.6 akan menjelaskan mengenai dasar teori 

dari tugas akhir ini. Dasar teori mengenai perhitungan energi regenerative 

berdasakan penelitian mengenai desain kelistrikan dari terminal kontainer 

dan sistem net metering. Terdapat pula pemahaman mengenai energi 

regenerative dan sistem kerja crane.  Dan yang terakhir mengenai 

perhitungan ekonomi serta studi kelayakan ekonomi dari penggunaan 

supercapacitor. 

2.1 Kajian Pustaka dan Penelitian Terkait 

Sub-bab ini akan menjelaskan mengenai kajian pustaka dan 

penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan yang berhubungan dengan 

tugas akhir ini. Beberapa penelitian memuat tentang penggunaan 

supercapacitor sebagai alat penyimpan energi yang digunakan untuk 

memanfaatkan energi regenerative pada crane. 

Dalam penelitian [2] yang ditulis oleh Thanh Tran, Saeid  

Nahavandi, dan Robert Reid  mengenai energi regenerative pada crane 

serta pengertian mengenai net metering dapat dilihat terdapat energi 

regenerative yang sebenernya dapat dimanfaatkan kembali dan juga jika 

menggunakan sistem dari net metering dapat menjadi pertimbangan 

karena energi regenerative tersebut dapat dijual kembali ke grid (PLN). 

Dalam penelitian tersebut kita dapat menghitung energi regenerative 

yang dapat dimanfaatkan kembali dan juga dapat menghemat biaya 

konsumsi listriknya. Dalam penelitian tersebut menampilkan energi 

regenerative nya dalam tabel yang tertulis kWH export to grid yang 

berarti energi dalam kWH yang diekspor ke grid. Dari penelitian tersebut 
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kita dapat melihat keuntungan yang didapatkan apabila menggunakan 

sistem net metering.  

Pada penelitian [4] lainnya  oleh Mostafa Kermani, Giuseppe 

Parise, Ben Chavdarian dan Luigi Martiano yaitu mengenai penggunaan 

supercapacitor sebagai alat penyimpan energi yang memanfaatkan energi 

regenerative dari crane dijelaskan mengenai sizing atau penentuan 

supercapacitor mulai dari pemodelannya pada crane serta penentuan 

kapasitas supercapacitornya. Selain itu juga memuat analisis ekonomi 

dari penggunaan supercapacitor. Pada penelitian tersebut tertulis bahwa 

penggunaan supercapacitor menguntungkan dan layak secara payback 

period. Keuntungan dari penggunaan supercapacitor tersebut dilihat dari 

nilai payback period sebesar 3 tahun lebih atau dapat dikatakan 

penggunaan supercapacitor ini dapat mengembalikan pengeluaran dari 

pembelian supercapacitor bahkan mendapatkan keuntungan lebih sejak 

tahun ke 4 dari penggunaannya. 

Pemanfaatan supercapacitor untuk pemanfaatan energi 

regenerative juga dapat dilihat pada penelitian  [1] oleh I. Braslavsky, I. 

Plotnikov, Z. Ishmatov, F. Polunin tentang estimasi pengggunaan 

supercapacitor pada lift. Dalam penelitian tersebut menjelaskan  

supercapacitor digunakan untuk memanfaatkan energi regenerative yang 

terdapat pada braking resistor.  Estimasinya dilihat dari segi teknis dan 

ekonomis dari penggunaan supercapacitor. Dari segi teknis 

supercapacitor dapat dilihat penggunaan supercapacitor lebih 

menguntungkan dalam konsumsi energi dibanding penggunaan braking 

resistor. Dalam penelitian tersebut untuk mengetahuinya menggunakan 

simulasi dan dapat dilihat hasilnya mengenai konsumsi energinya baik 

saat  mekanisme hoisting maupun lowering.  

Dari segi ekonomi karena konsumsi energinya dapat dikatakan  

dengan penggunaan supercapacitor akan menghemat dari konsumsi 

energinya maka dari itu biaya atau tarifnya akan terpengaruh. Penelitian  

tersebut juga menjelaskan dengan penambahan supercapacitor pada 

sistem lift menghasilkan payback period lebih dari 25 tahun. Nilai 

payback period tersebut sangat jauh dari kelayakannya. Pada 

kesimpulannya pun disebutkan dapat dikatakan layak apabila harga 

supercapacitor menjadi dikurangi sebesar 3-4 kali lipat, dengan itu nilai 
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payback period akan menjadi turun menjadi sekitar 6 tahunan dan itu  

menjadi layak dilakukan untuk menggunakan supercapacitor pada lift. 

Pada penelitian [5] lainnya oleh Pedro J., Corral-Vega, Luis M., 

Fernandez Ramirez, dan Pablo Gracia-Trivino tentang manajemen energi 

sistem dari RTG crane menggunakan supercapacitor menjelaskan  

mengenai pemanfaat energi regenerative pada RTG crane bertenaga 

diesel secara sistemnya serta analisis ekonomi dari pernggunaan 

supercapacitor nya. Dalam penelitian tersebut mengatakan bahwa 

penggunaan supercapacitor sangat menguntungkan dengan biaya untuk 

pemasangan supercapacitor sebesar 16.000 € dan keuntungan setiap 

tahunnya adalah 13.300 € dari pengurangan konsumsi energi diesel. 

Dalam dua tahun dapat dikatakan dapat mengembalikan modal bahkan 

mendapatkan keuntungan lebih. Pada penelitian tersebut menjelaskan  

metode yang digunakan untuk analisis ekonominya yaitu menggunakan 

IRR atau internal rate of return . Nilai IRR dalam periode umur 

ekonomisnya terbilang tinggi yaitu sebesar 78%. 

Pada tugas akhir ini juga akan membahas tentang studi kelayakan  

ekonomi dimana terdapat beberapa metode perhitungan untuk 

menandakan bahwa sesuatu akan layak dilakukan atau bahkan tidak layak 

untuk dilakukan. Metode perhitungan ekonomi yang umum digunakan 

yaitu Pacback Period (PP), Net Present Value (NVP), dan Internal Rate 

of Return (IRR). Penjelasan detail terkait metode tersebut dapat dilihat  

pada buku [6] yang ditulis oleh Gilbert M. Masters. 

2.2 Crane 

Crane merupakan alat berat yang digunakan dalam dunia industri 

dalam memindahkan barang dalam skala besar atau biasa kita sebut 

kontainer. Crane pun mempunyai jenis yang beragam, biasanya 

dibedakan berdasarkan fungsinya pada sektor industri yang berbeda-beda, 

seperti pelabuhan, proyek konstruksi, perbengkelan, pergudangan, dan 

industri lainnya yang membutuhkan alat berat ini. Pada tugas akhir ini 

menggunakan crane yang ada pada PT. Krakatau Bandar Sumatera.  

Crane tersebut juga terdiri dari motor-motor listrik. Masing-masing crane 

terdiri dari 3-4 motor. Motor yang terdapat pada crane pun berbeda, motor 

pada PHC-1 adalah motor AC sedangkan motor pada crane 1 dan crane 
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2 adalah motor DC. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.1 

menunjukkan SLD dari sistem distirbusi kelistrikannya [7]. 

Selain itu, pada tabel 2.1 dapat dilihat masing-masing motor dari 

setiap crane beserta penjelasan mengenai spesifikasi operasional dari 

crane. Untuk jenis-jenis motornya ada 5 jenis yaitu hold, close, trolley, 

slewing, dan luffing, dengan pembagianya berdasarkan tiap crane nya. 

Tabel 2. 1 Spesifikasi motor dari masing-masing crane. 

 

Jenis motor PHC-1 Crane 1 Crane 2 

Hold 200 kW 250 kW 250 kW 

Close 200 kW 250 kW 250 kW 

Trolley - 250 kW 250 kW 

Slewing 2 x 45 kW - - 

Luffing 110 kW - - 

Waktu 

operasional 
per cycle 

340 detik 247 detik 242 detik 

Gambar 2. 1 SLD sistem distribusi kelistrikan PT. KBS 
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2.3 Energi Regenerative 

Energi regenerative merupakan energi yang disebabkan oleh 

pengereman regenerative yang diakibatkan oleh motor listrik yang 

terdapat pada crane. Energi regenerative yang dihasilkan oleh motor 

listrik tersebut dapat dimanfaatkan dengan teknologi alat penyimpanan 

energi. Pada umumnya energi regenerative tersebut dapat dilihat ketika 

crane sedang melakukan mekanisme hoisting dan lowering.  

Mekanisme hoisting adalah mekanisme kerja dari motor crane 

yaitu gerakan menaikkan barang atau kontainer sedangkan mekanisme 

lowering merupakan mekanisme kerja dari motor crane yaitu 

menurunkan barang. Pada saat mekanisme tersebutlah terjadi proses 

regenerative braking atau pengereman regenerative yang dilakukan oleh 

motor pada crane untuk mempertahankan posisi dari barang atau 

kontainer yang ada. Mekanisme hoisting dan lowering dalam proses 

pengereman regenerative pada umumnya mengenal sistem operasi 4 

kuadran. Pada operasi 4 kuadran dapat dilihat arah dari torsi motor serta 

proses dari pengangkatan dan penurunan benda baik saat berisi maupun 

tidak berisi [7], [8]. 

Gambar 2. 2 Operasi 4 kuadran dalam sistem operasi motor crane 
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Di kuadran pertama torsi beban bekerja berlawanan arah dengan 

rotasi. Oleh karena itu untuk mengankat beban yang terisi, torsi motor 

searah dengan rotasi motor atau harus positif. Dayanya juga akan positif 

sehingga, kuadran ini dikenal sebagai forward motoring quadrant atau 

kuadran motor maju.  

Pada kuadran kedua yaitu pada saat mengangkat beban saat tidak 

terisi. Pada saat tersebut kecepatan motor akan jauh meningkat karena 

beban berkurang. Untuk menghindari hal tersebut torsi dari motor harus 

bernilai negatif, maka dari itu dayanya akan bernilai negatif. Pada kuadran 

kedua ini dikenal dengan forward braking quadrant atau kuadran 

pengereman maju.  

Selanjutnya pada kuadran ketiga yaitu pada saat menurunkan  

beban saat tidak terisi. Kuadran ini merupakan kebalikan dari kuadran 

kedua  maka dari itu dayanya akan bernilai positif. Kuadran ini juga 

disebut sebagai reverse motoring quadrant atau kuadran motor terbalik.  

Yang terakhir adalah kuadran keempat yaitu saat menurunkan  

beban yang terisi. Pada kuadran keempat ini, torsi motor akan berlawanan 

arah dengan rotasi untuk melakukan pengereman akibat beban yang 

diturunkan. Oleh karena itu nilai dari daya akan menjadi kuadran negatif. 

kuadran ini biasa disebut dengan reverse braking quadrant atau kuadran 

pengereman terbalik. Untuk lebih jelasnya dapat melihat gambar 2.2.  
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Pada tugas akhir ini terdapat data dari siklus daya atau konsumsi 

energi dari 3 crane diantaranya disebutkan dengan PHC-1, Crane 1, dan 

Crane 2. Gambar 2.2 sampai 2.5 menunjukkan grafiknya. Grafik tersebut 

menjelasan siklusnya baik saat hoisting maupun lowering. Grafik yang 

ditampilkan berdasarkan waktu operasi dari setiap-setiap crane [9].  
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Pada tugas akhir ini, digunakan asumsi bahwa semua daya bernilai 

negatif yang tercatat di meter dapat didefinisikan sebagai daya 

regenerative, daya yang dibuang ke brake resistor atau damping resistor, 

atau daya yang dapat disimpan di tempat penyimpanan energi. Oleh 

karena itu, untuk menghitung total energi regenerative dapat diperoleh 

dari persamaan (2.1) berikut : 

𝑘𝑊𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡  𝑡𝑜 𝑔𝑟𝑖𝑑 = ∑ 𝑃(−)

𝑡

𝑖=0

  

𝐸 = 𝑘𝑊𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑡𝑜 𝑔𝑟𝑖𝑑 × 1.000  (2.1) 

Dimana : 

kWs export to grid : Jumlah daya persatuan waktu (kWs) 

P(-)   : Daya yang bernilai negatif (kW) 

E   : Energi regenerative (Joule) 

Dari persamaan tersebut kita akan mendapatkan jumlah energi 

regenerative yang akan dimanfaatkan kembali dari masing-masing crane 

nya.  

2.4 Supercapacitor 

Supercapacitor merupakan alat elektronik yang digunakan untuk 

penyimpanan energi. Supercapacitor sendiri merupakan pengembangan 

dari kapasitor konvensional. Sementara itu, alat untuk penyimpanan 

energi yang paling banyak kita ketahui adalah baterai. Namun baterai 

memiliki rapat daya yang kecil dan membutuhkan waktu yang cukup lama 

dalam proses pengecasan (penyimpanan energi listrik). Maka dari itu, 

kebutuhan akan teknologi yang mempunyai rapat daya lebih besar serta 

waktu pengecasan yang lebih singkat sangatlah dibutuhkan untuk 

perkembangan teknologi kedepannya. Supercapacitor merupakan salah 

satu alat penyimpanan energi yang saat ini menjadi rekomendasi untuk 

menjawab kebutuhan tersebut.  Supercapacitor biasa juga dikenal dengan 

kapasitor elektrokimia yang secara strukturalnya terdapat permukaan  

elektroda dan larutan elektrolit dielektrik yang tipis untuk mencapai 

kapasitansi beberapa kali lipat lebih besar dibanding kapasitor 

konvensional. Perbandingan supercapacitor dengan alat penyimpan 

energi lainnya diantaranya kapasitor, baterai, dan bahan bakar sel dapat 
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dilihat pada gambar 2.6. Pada gambar tersebut terlihat urutan kerapatan 

dayanya berbanding terbalik dengan kerapatan energi dari masing -masing  

setiap alat penyimpanan energinya.  

2.5 Konverter (Konverter Bidirectional AC/DC) 

Supercapacitor merupakan komponen DC sedangkan sistem yang 

ada adalah AC maka perlu komponen yang menghubungkannya yaitu 

Konverter. Konverter yang digunakan pada tugas akhir ini adalah 

konverter bidirectional AC/DC [10]. Konverter bidirectional AC/DC 

merupakan komponen yang menyalurkan daya aktif dalam dua arah baik 

dari DC (supercapacitor) ke AC (busbar AC) maupun sebaliknya dari AC 

(busbar AC) ke DC (supercapacitor).  

Gambar 2. 6 Perbandingan kerapatan daya dan kerapatan energi antara 

supercapacitor dengan tempat penyimpanan energi lainnya 

Gambar 2. 4 Konfigurasi dari konverter bidirectional AC/DC 
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Konverter bidirectional AC/DC bekerja dengan sistem charging  

UC dan discharging UC. Charging UC pada saat energi regenerative dari 

crane yang disalurkan ke supercapacitor, sedangkan discharging UC 

pada saat supercapacitor menyalurkan energi regenerative yang telah 

disimpan sebelumnya ke busbar untuk digunakan kembali oleh crane. 

Gambar 2.7 menunjukkan konfigurasi dari konverter bidirectional 

AC/DC. 

2.6 Perhitungan Ekonomi 

Pada sub-bab ini akan membahas mengenai perhitungan ekonomi 

dari penggunaan supercapacitor, perhitungan ekonomi yang dibahas 

mengenai biaya yang dikeluarkan untuk investasi dari penggunaan 

supercapacitor serta biaya yang dapat diperoleh setelah penggunaan 

supercapacitor. Biaya yang dikeluarkan untuk investasi terdiri dari biaya 

dari pembelian supercapacitor dan biaya dari pembelian konverter. 

Sedangkan, biaya yang diperoleh setelah penggunaan supercapacitor ada 

adalah biaya penghematan energi regenerative atau biaya yang diperoleh 

dari penjualan kembali energi listrik ke grid (PLN). 

2.7 Studi Kelayakan Ekonomi 

Studi kelayakan merupakan upaya yang dilakukan dalam 

menentukan kelayakan usaha atau sesuatu untuk dilakukan. Studi 

kelayakan ekonomi biasanya digunakan oleh seorang pengusaha atau 

sebuah perusahaan dalam mempertahankan kestabilan ekonominya agar 

mendapatkan keuntungan dalam menjalankan usahanya. Terdapat 

beberapa metode untuk menentukan studi kelayakan ekonomi, antara 

lainnya dengan menggunakan metode PP, NVP, IRR, dan lain-lain. Pada 

tugas akhir ini metode yang digunakan adalah PP atau payback period. 

Payback period merupakan metode yang menghitung jangka 

waktu pengembalian biaya awal atau biaya investasi. Pada dunia industri 

biasanya jika berhubungan dengan penambahan alat ataupun pemasangan 

alat, batas waktunya merupakan umur atau usia dari alat tersebut. Jika 

waktu pengembalian tidak kurang dari umur ekonomis atau usia alat 

tersebut maka dapat dikatakan layak. Begitupun sebaliknya, apabila 

waktu pengembalian melebihi umur ekonomis alat tersebut maka dapat 

dikatakan tidak layak untuk dilakukan. Pada tugas akhir ini menggunakan 

metode payback period karena perhitungan ekonomi yang dijelaskan  
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pada sub-bab 2.5 hanya terdiri dari dua bagian yaitu biaya pengeluaran 

atau biaya investasi serta biaya yang akan diperoleh. Perhitungan waktu 

pengembalian atau payback period dijelaskan pada persamaan berikut : 

𝑃𝑃 =
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎  𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖

𝐾𝑒𝑢𝑛𝑡𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟  𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛
  

𝑃𝑃 ≤ 𝑈𝑚𝑢𝑟  𝑒𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑠 = 𝐿𝑎𝑦𝑎𝑘   

𝑃𝑃 > 𝑈𝑚𝑢𝑟  𝑒𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑠 = 𝑇𝑖𝑑𝑎𝑘 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑘  (2.2) 

Dimana : 

 PP : Payback period atau waktu pengembalian biaya (tahun) 

 Umur ekonomis adalah umur dari alat atau usaha yang ingin 

ditambahkan. 
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BAB 3 

USULAN TOPOLOGI SUPERCAPACITOR PADA 

SISTEM EXISTING CRANE 

Pada bab ini akan memuat usulan topologi dari supercapacitor 

pada sistem existing crane. Pembahasannya antara lain meliput i 

penentuan kapasitas supercapacitor berdasarkan energi regenerative dari 

masing-masing crane serta penentuan jumlah pemasangan modul 

supercapacitor pada masing-masing crane. Selain itu, terdapat usulan 

topologi pemasangan supercapacitor pada sistem existing crane. 

Pembahasan tersebut termuat pada sub-bab 3.1 sampai dengan sub-bab 

3.4. 

3.1 Energi regenerative dari setiap crane. 

Berdasarkan gambar 2.1 terdapat 3 crane yang masing-masing  

mempunyai data terkait konsumsi energinya, diantaranya adalah PHC-1, 

Crane 1, dan Crane 2. Untuk menghitung energi regenerative dari 

masing-masing crane digunakan persamaan 2.1 dengan melihat data yang 

ada pada gambar 2.3 (PHC-1), gambar 2.4 (Crane 1), dan gambar 2.5 

(Crane 2). Hasil yang diperoleh berrdasarkan data yang tersedia dapat 

dilihat melalui tabel 3.1. 

Tabel 3. 1 Jumlah energi regenerative setiap crane 

Crane 
kWs export to grid 

(kWs) 

Energi Regenerative 

(Joule) 

PHC-1 3.150,595 3.150.595 

Crane 1 3.581,771 3.581.771 

Crane 2 8.684,279 8.684.279 

Energi regenerative dari masing-masing crane berbeda 

dikarenakan dari spesifikasi motor dari setiap-setiap crane yang berbeda, 

selain itu waktu operasi setiap siklus dari crane yang berbeda pula sesuai 

dengan tabel 2.1. Angka-angka yang terdapat pada tabel 2.1 yang 

diperoleh dari gambar 2.3, 2.4, dan 2.5 yang sebenarnya kita tidak tahu 

polanya selama 24 jam seperti apa. Maka dari data yang hanya 200-300 

detik tersebut yang kita gunakan untuk menghitung kapasitas 
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supercapacitor.Hal tersebut akan mempengaruhi dari kebutuhan 

kapasitas dari supercapacitor yang akan dijelaskan pada sub-bab 

selanjutnya. Dapat dilihat pula berdasarkan tabel tersebut energi 

regenerative yang paling besar terdapat pada crane 2 sedangkan energi 

regenerative yang paling kecil terdapat pada PHC-1. 

3.2 Sizing Supercapacitor 

Sizing supercapacitor adalah penentuan supercapacitor yang akan 

digunakan dalam pemanfaatan energi regenerative. Penentuan 

supercapacitor yang meliputi penentuan kapasitas supercapacitor dan 

pemodelan supercapacitor pada single line diagram. Pada sub-bab 

sebelumnya kita mendapatkan jumlah dari energi regenerative 

berdasarkan data yang ada untuk dimanfaatkan oleh masing-masing  

cranenya yaitu pada PHC-1, crane 1, maupun crane 2. Jumlah energi 

regenerative tersebut digunakan untuk penentuan kapasitas dari 

supercapacitor. Dalam hal ini berarti kita melakukan sizing 

supercapacitor berdasarkan energi yang akan di charge ke dalam 

supercapacitor. Selanjutnya untuk menyederhanakan permasalahan, kita 

anggap bahwa energi yang tersimpan ini langsung dilepas ke sistem 

(discharging UC). Mekanisme pengaturan kapan supercapacitor ini 

charge maupun discharge ke sistem tidak termasuk dalam lingkup tugas 

akhir ini. 

Dalam menentukan kapasitas supercapacitor kita perlu 

menentukan jenis supercapacitor yang akan digunakan. Pada tugas akhir 

ini menggunakan jenis modul yaitu 125V Heavy Transportation 

BMOD0063 P125 B08, produk dari Maxwell Technology [11]. Pemilihan  

modul supercapacitor tersebut berdasarkan penggunaannya dimana 

modul supercapacitor jenis tersebut digunakan untuk aplikasi crane. 

Karena tegangan kerja superkasitor jenis modul tersebut tidak memenuhi 

tegangan sistem yang ada pada SLD PT. KBS dan berdasarkan topologi 

yang dijelaskan sebelumnya, maka kita harus menentukan tegangan kerja 

supercapacitornya. 

Tegangan kerja dari supercapacitor dapat ditentukan dengan 

persamaan (3.1 dan 3.2) berikut ini [4] : 

𝑉𝑢𝑐𝑚𝑎𝑥 ≤ 𝑉𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒𝑟𝑚𝑎𝑥 ≤ 𝑉𝑎𝑐𝑚𝑎𝑥  (3.1) 
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𝑉𝑢𝑐𝑚𝑖𝑛 ≥ 0,5 𝑉𝑢𝑐𝑚𝑎𝑥 ≥ 𝑉𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛  (3.2) 

Dimana : 

 Vucmax  : Tegangan maksimum supercapacitor (Volt) 

 Vucmin  : Tegangan minimum supercapacitor (Volt) 

 Vconvertermax : Tegangan maksimum converter (Volt) 

 Vconvertermin : Tegangan minimum converter (Volt) 

 Vacmax  : Tegangan AC pada busbar crane (Volt) 

Untuk perhitungannya dapat dilihat pada sub-sub bab 3.2.1. 

Setelah menentukan tegangan kerja dari supercapacitor, kita dapat 

menentukan kapasitsas dan pemodelan pemasangan supercapacitor. 

persamaan (3.3 dan 3.4) berikut [12] : 

𝐸 =
1

2
× 𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 × [𝑉𝑢𝑐𝑚𝑎𝑥

2 −  𝑉𝑢𝑐𝑚𝑖𝑛
2] 

 

 

𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝐸 × 2

[𝑉𝑢𝑐𝑚𝑎𝑥
2 − 𝑉𝑢𝑐𝑚𝑖𝑛

2]
 

(3.3) 

 

𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  𝐶𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑒  ×
𝑁𝑝

𝑁𝑠
  

𝑁𝑠 =
𝑉𝑢𝑐𝑚𝑎𝑥

𝑉𝑢𝑐𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑒

  

𝐶𝑠 =
𝐶𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑒

𝑁𝑠
  

𝑁𝑝 =
𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 × 𝑁𝑠

𝐶𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑒
  

𝑈𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑁𝑠 × 𝑁𝑝 (3.4) 

Dimana : 

 E  : Jumlah energi regenerative (Joule) 

 Ctotal  : Kapasitas total supercapacitor (Farad) 

 Vucmax  : Tegangan maksimum supercapacitor (Volt) 

 Vucmin  : Tegangan minimum supercapacitor (Volt)  

 Vucmodule : Tegangan supercapacitor per modul (Volt) 

Cmodule  : Kapasitas supercapacitor per modul (Farad) 

Ns  : Jumlah pemasangan supercapacitor seri 

Np  : Jumlah pemasangan supercapacitor paralel 

UCtotal  : Jumlah total pemasangan supercapacitor 
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Terkait perhitungannya berdasarkan persamaan tersebut dapat 

dilihat pada sub-sub bab selanjutnya yaitu sub-sub bab 3.2.2. 

3.2.1 Tegangan kerja supercapacitor dari setiap crane. 

Tegangan kerja supercapacitor dari masing-masing crane dapat 

ditentukan dengan menggunakan persamaan 3.1 dan 3.2 dan melihat  

spesifikasi dari konverter yang digunakan serta berdasarkan gambar 2.1.  

Hasil yang diperoleh disajikan dalam tabel 3.2. Tabel tersebut terdiri dari 

tegangan kerja maksimum dan minimum supercapacitor dari masing-

masing cranenya. Tegangan kerja tersebut akan digunakan untuk 

perhitungan kapasitas supercapacitor yang akan digunakan untuk 

pemanfaatan energi regenerative pada crane. 

Tabel 3. 2 Tegangan kerja supercapacitor setiap crane 

Crane Vucmax (Volt) Vucmin (Volt) 

PHC-1 375 300 

Crane 1 500 300 

Crane 2 500 300 

Dari data yang terdapat pada tabel 3.2 terdapat perbedaan pada 

Vucmax dari PHC-1 karena Vacmax nya lebih kecil dibanding dengan 2 

crane lainnya. 

3.2.2 Kapasitas supercapacitor dan pemansangnya pada setiap 

crane 

Pada sub-bab ini akan memuat perhitungan dari kapasitas 

supercapacitor yang akan digunakan untuk pemanfaatan energi 

regenerative dari masing-masing crane nya. Berdasarkan tabel 3.1 dan 

3.2 serta persamaan 3.3 dan 3.4 maka diperoleh data untuk kapasitas 

supercapacitor dan pemasangannya dari masing-masing crane dapat 

dilihat pada tabel 3.3 untuk PHC-1, tabel 3.4 untuk crane 1, serta tabel 

3.5 untuk crane 2. 

Berdasarkan tabel 3.3 dibawah ini dapat dilihat PHC-1 

membutuhkan total 18 modul supercapacitor untuk pemanfaatan energi 

regenerative dengan keterangan pemasangan seri sebanyak 3 dan 

pemasangan secara paralel sebanyak 6 dengan kapasitas 124,468 F. 
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Tabel 3. 3 Kapasitas supercapacitor dan pemasangannya pada PHC-1 

Tabel 3. 4 Kapasitas supercapacitor dan pemasangannya pada crane 1 

Crane 1 

Energi regenerative (Joule) 3.581.771 

Tegangan kerja maksimum (Volt) 500 

Tegangan kerja minimum (Volt) 300 

Kapasitas supercapacitor yang 

dibutuhkan (Farad) 
44,772 

Tegangan supercapacitor per modul 

(Volt) 
125 

Kapasitas supercapacitor per modul 

(Farad) 
63 

Kapasitas supercapacitor yang dipasang 

seri (Farad) 
15,750 

Jumlah pemasangan supercapacitor seri 4 

Jumlah pemasangan supercapacitor 

paralel 
3 

Jumlah total supercapacitor yang 

dipasang 
12 

PHC-1 

Energi regenerative (Joule) 3.150.595 

Tegangan kerja maksimum (Volt) 375 

Tegangan kerja minimum (Volt) 300 

Kapasitas supercapacitor yang 

dibutuhkan (Farad) 
124,468 

Tegangan supercapacitor per modul (Volt) 125 

Kapasitas supercapacitor per modul 

(Farad) 
63 

Kapasitas supercapacitor yang dipasang 

seri (Farad) 
21 

Jumlah pemasangan supercapacitor seri 3 

Jumlah pemasangan supercapacitor 

paralel 
6 

Jumlah total supercapacitor yang 

dipasang 
18 
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Tabel 3. 5 Kapasitas supercapacitor dan pemasangannya pada crane 2 

Crane 2 

Energi regenerative (Joule) 8.684.279 

Tegangan kerja maksimum (Volt) 500 

Tegangan kerja minimum (Volt) 300 

Kapasitas supercapacitor yang dibutuhkan 

(Farad) 
108,553 

Tegangan supercapacitor per modul (Volt) 125 

Kapasitas supercapacitor per modul 

(Farad) 
63 

Kapasitas supercapacitor yang dipasang 

seri (Farad) 
15,750 

Jumlah pemasangan supercapacitor seri 4 

Jumlah pemasangan supercapacitor paralel 7 

Jumlah total supercapacitor yang dipasang 28 

Berdasarkan tabel 3.4, dapat dilihat bahwa crane 1 membutuhkan  

total 12 modul supercapacitor dengan pemasangan secara seri sebanyak 

4 dan pemasangan secara paralel sebanyak 3 modul dengan kapasitas 

44,772 F. Selain itu,  pada tabel 3.5 dapat dilihat bahwa crane 2 

membutuhkan total 28 modul supercapacitor dengan pemasangan secara 

seri sebanyk 4 dan pemasangan secara paralel sebanyak 7 dengan 

kapasitas 108,553 F. Dengan itu maka kebutuhan akan supercapacitor 

secara keseluruhan dari 3 crane tersebut adalah 58 buah modul 

supercapacitor 125V Heavy Transportation BMOD0063 P125 B08. 

3.3 Usulan Topologi Supercapacitor 

Pada sub-bab ini akan menjelaskan mengenai usulan topologi dari 

supercapacitor pada sistem existing crane. Usulan topologi 

supercapacitor dari masing-masing crane dapat dilihat pada gambar 3.1, 

gambar 3.2, dan gambar 3.3 yang masing-masing menampilkan usulan 

topologi untuk PHC-1, crane 1, dan crane 2 secara berurutan.  Usulan 

topologi dibawah ini memuat seperi supercapacitor 125V Heavy 

Transportation BMOD0063 P125 B08 dan konverter bidirectional 

AC/DC. 
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Gambar 3. 1 Usulan topologi supercapacitor pada PHC-1 

Gambar 3. 2 Usulan topologi supercapacitor pada crane 1 
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Dari gambar 3.1, gambar 3.2, dan gambar 3.2 kita dapat melihat  

usulan topologi dari supercapacitor dari masing-masing crane. Pada 

topologi tersebut terlihat total modul supercapacitor dari masing-masing  

crane, konverter bidirectional AC/DC untuk menghubungkan 

supercapacitor dengan busbar AC, serta penjelasan mengenai alur dari 

sistemnya yang meliputi motoring, regenerating, charging UC, dan 

discharging UC.  

   

Gambar 3. 3 Usulan topologi supercapacitor pada crane 2 
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan membahas tentang perhitungan ekonomi dari 

penggunaan supercapacitor dan juga mengenai studi kelayakannya. Studi 

kelayakan ekonomi dengan menggunakan beberapa metode. Selain itu, 

pada bab ini juga menjelaskan analisis  kelayakan ekonomi dari 

penggunaan supercapacitor.  

4.1 Perhitungan Ekonomi 

Pada sub-bab ini akan memuat perhitungan ekonomi. Berdasarkan  

penjelasan pada bab 2 bagian sub-bab 2.6 maka dapat diperoleh biaya 

yang akan dikeluarkan serta biaya yang akan didapatkan melalu i 

penggunaan superakapasitor. Biaya yang dikeluarkan adalah biaya  dari 

pembelian supercapacitor. Sebenernya biaya investasi tidak hanya 

mencakup biaya pembelian supercapacitor saja. Terdapat beberapa biaya 

lainnya seperti biaya konverter, biaya operasional dan pemeliharaan  dan 

biaya lainnya seperti yang termuat dalam penelitian [13] tentang biaya 

yang dikeluaran untuk pemasangan PV. Namun pada tugas akhir ini tidak 

mencakup biaya-biaya tersebut. Biaya pembelian supercapacitor dalam 

skala besar pada umumnya harga tidak langsung tertulis dalam situs 

penjualan, perlu untuk menghubungi pihak penjual untuk pembeliannya. 

Maka dari, itu pada tugas akhir ini digunakan asumsi mengenai harga dari 

supercapacitor. Asumsi tersebut berdasarkan kapasitas energinya, pada 

umunya harga supercapacitor sebesar 10.000 dollars per kWH [14]. 

Dengan persamaan (3.3) kapasitas energi dari masing-masing  

supercapacitor dapat dilihat pada tabel 4.1. 

Tabel 4. 1 Total kapasitas energi supercapacitor dari masing-masing 

crane 

Crane 

Kapasitas Energi 

Joule 
Total 

(Joule) 
Total (kWH) 

PHC-1 3.189.375 

15.789.375 4,385938 Crane 1 3.780.000 

Crane 2 8.820.000 
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Berdasarkan tabel 4.1 total kapasitas energi supercapacitor adalah 

sebesar 4,385938 kWH. Oleh karena itu, didapatkan harga dari pembelian  

supercapacitor adalah sebesar Rp. 607.615.501,63. 

Untuk biaya yang didapatkan dalam penggunaan supercapacitor 

merupakan biaya penghematan dari energi regenerative yang 

dimanfaatkan dengan menggunakan supercapacitor. Dengan 

menggunakan supercapacitor energi regenerative total dari 3 crane yaitu 

15.416.645 Joule. Dalam hal ini energi regenerative dijual kembali ke 

grid (PLN) dalam kWH. Energi regenerative dikonversikan dalam kWH, 

serta terdapat biaya untuk penjualan listrik yang sudah diatur oleh 

pemerintah melalui peraturan menteri ESDM [15], [16], [17]. Untuk 

perhitungan detailnya dapat dilihat pada tabel 4.2 dibawah ini. 

Tabel 4. 2 Biaya keuntungan yang diperoleh dari penggunaan 

supercapacitor 

Energi regenratif (Joule) 15.416.645 

Energi regenerative (kWH) 4,282 

Golongan Usaha (Daya) 
Industri Menengah I-3/TM 

(diatas 200 kVA) 

Tarif listrik PLN (per kWH) Rp. 1.114,74 

Tarif listrik yang dijual ke PLN Rp. 947,53 

Waktu operasional per hari 

(jam) 
24 

Biaya keuntungan per hari Rp. 97.385,00 

Biaya keuntungan per tahun Rp. 35.545.448,00 

Berdasarkan tabel 4.3 biaya keuntungan yang diperoleh per 

tahunnya adalah Rp. 35.545.448,00. 

4.2 Analisis Kelayakan Ekonomi 

Pada sub-bab ini akan membahas mengenai analisis kelayakan  

dari penggunaan supercapacitor. Pada tugas akhir ini metode yang 

digunakan adalah metode payback period seperti yang dijelaskan pada 

bab 2, sub-bab 2.7. Dari persamaan 2.2 serta berdasarkan perhitungan 

ekonomi pada sub-bab 4.1, dimana terdapat biaya yang dikeluarkan atau 

biaya investasi sebesar Rp. 607.615.501,63 dan biaya keuntungan per 
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tahun yang didapatkan adalah Rp. 35.545.448,00. Maka, dapat diperoleh 

nilai payback period atau waktu pengembalian biaya adalah 17,09 tahun. 

Karena umur ekonomis dari supercapacitor adalah 10 tahun. Maka, dapat 

dikatakan penggunaan supercapacitor untuk pemanfaatan energi 

regenerative pada crane tidak layak. 

Penggunaan supercapacitor untuk pemanfaatan energi 

regenerative pada crane di PT. KBS menyatakan hasil yang tidak layak 

secara ekonomi karena waktu yang dibutuhkan untuk pengembalian biaya 

sangat jauh dari umur ekonomis dari supercapacitor. Namun, terdapat 

penelitian yang menyatakan penggunaan supercapacitor tersebut menjadi 

layak. Salah satu contohnya adalah penelitian [4] oleh Mostafa Kermani, 

Giuseppe Parise, Ben Chavdarian dan Luigi Martiano. Dalam penelitian 

tersebut disebutkan bahwa payback period dari penggunaan 

supercapacitor adalah 3 tahun lebih atau dapat dikatakan ketika tahun ke 

4 penggunaan supercapacitor tersebut sudah dapat mengembalikan biaya 

awal dari pembelian supercapacitor dan sudah juga mendapatkan 

keuntungan lebih. Dalam penelitian tersebut terdapat perbedaan 

perhitungan ekonominya, seperti biaya per kWH yang lebih tinggi karena 

dalam penelitian tersebut menggunakan biaya yang berlaku di Amerika 

Serikat. Selain itu, terdapat pula perhitungan biaya berdasarkan peak 

power. Dengan penggunaan supercapacitor dapat menurunkan 

permintaan beban puncak dari crane dengan kata lain juga mendapatkan 

keuntungan dari berkurangnya permintaan beban puncak atau yang 

dikenal dengan power peak demand. Perbedaan biaya permintaan beban 

puncak pun mempengaruhinya, karena terdapat perbedaan biaya per 

daerahnya [18]. Hal tersebut pun dapat mempengaruhi dari perhitungan 

ekonomi jika biaya tersebut diperhitungan dalam perhitungan ekonomi 

penggunaan supercapacitor pada tugas akhir ini. Data yang ada PT. KBS 

pun juga merupakan sistem existing secara keseluruhan, tidak 

menyebutkan terdapat tempat penyimpanan energi. Karena, menurut 

penelitian [19] oleh Feras Alasali, Antonio Luque, Rayner Mayer, dan 

William Holderbaum menjelaskan bahwa permintaan akan beban puncak 

dapat dipengaruhi ketika terdapat tempat penyimpanan energi dan jika 

tidak terdapat tempat penyimpanan energi. Dalam penelitian tersebut pun 

menuliskan jika ketika ada tempat penyimpanan energi akan membantu  

mengurangi konsumsi energi sebessar 30%. Selain itu juga, penelitian [5] 
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oleh Pedro J., Corral-Vega, Luis M., Fernandez Ramirez, dan Pablo 

Gracia-Trivino juga menyatakan bahwa penggunaan supercapacitor pada 

RTG crane bertenaga diesel sangat menguntungkan bahkan hanya 

membutuhkan waktu 2 tahun untuk mengembalikan modal berdasarkan 

keuntungan yang didapatkan. 
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BAB 5 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang dilakukan pada tugas 

akhir ini, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil mengenai 

penggunaan supercapacitor untuk pemanfaatan energi regenerative pada 

crane. Beberapa kesimpulan diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Dibutuhkan 58 buah modul supercapacitor berkapasitas 63 F 

untuk pemanfaatan energi regenerative  sebesar 15.416.645 

Joule untuk total 3 crane yang ada pada PT. Krakatau Bandar 

Sumatera. 

2. Dalam penggunaan supercapacitor dibutuhkan biaya sebesar 

Rp. 607.615.501,63 untuk pembelian modul supercapacitor. 

Selain itu, biaya keuntungan dengan penggunaan 

supercapacitor adalah sebesar Rp. 35.545.448,00 sesetiap 

tahunnya. 

3. Nilai payback period adalah 17,09 tahun, melebihi dari umur 

ekonomis dari supercapacitor yang hanya 10 tahun. Maka 

dari itu, penggunaan supercapacitor menjadi tidak layak 

secara ekonomi dalam pemanfaatan energi regenerative nya. 

4. Sistem tarif yang berbeda menghasilkan hasil analisis 

kelayakan ekonomi yang berbeda. Terdapat perbedaan 

perhitungan tarif listrik yang berlaku di Indonesia dan di 

Amerika Serikat. Di Amerika Serikat juga memperhitungkan  

tarif dari permintaan beban puncak, sehingga penggunaan 

supercapacitor untuk pemanfaatan energi regenerative 

dinyatakan layak secara ekonomi. 

5. Penggunaan supercapacitor dapat menurunkan permintaan  

beban puncak dari crane. 

5.2 Saran 
Berdasarkan hasil studi kelayakan yang dilakukan yaitu mengenai 

penggunaan supercapacitor dilihat dari segi ekonomi penggunaan 

tersebut dikatakan tidak layak dikarenakan beberapa faktor seperti tarif 

yang berlaku. Selain itu juga data yang digunakan adalah data dari sistem 

existing. 
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LAMPIRAN 

Lampiran pada tugas akhir ini merupakan hasil capture dari 

pengerjaan menggunakan excell dari perhitungan perhitungan yang 

dilakukan.. Dibawah ini merupakan beberapa hasilnya. 

1. Perhitungan energi regenerative PHC-1 

2. Perhitungan energi regenerative Crane 1 
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3. Perhitungan energi regenerative Crane 2 

4. Perhitungan kapasitas  dan pemodelan supercapacitor PHC-1 
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5. Perhitungan kapasitas dan pemodelan superapasitor Crane 1 

6. Perhitungan kapasitas dan pemodelan supercapacitor Crane 2 
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