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SEJARAH ARTIKEL

ABSTRAK

Penurunan konsumsi energi sistem HVAC menjadi semakin penting karena
meningkatnya biaya bahan bakar fosil yang berdampak juga kepada meningkatnya

biaya pembangkit listrik dan masalah lingkungan. Karena itu, untuk mengurangi
konsumsi energi di gedung tanpa mengorbankan kenyamanan dan kualitas udara

dalam ruangan merupakan tantangan penelitian yang sedang berlangsung. Setiap
disiplin HVAC memiliki persyaratan desain khusus dan masing-masing memberikan

peluang untuk penghematan energi. Dengan tingginya konsumsi energi listrik untuk
HVAC ini yang rata–rata 50% dari total penggunaan listrik gedung, maka pihak
pengelola dan pemilik gedung melakukan berbagai upaya untuk melakukan
penghematan energi listrik, salah satunya dengan mengganti AC splitduct yang
sudah terpasang selama 20 tahun dengan water cooled chiller. Total unit AC Split
Duct yang terpasang untuk mendinginkan seluruh pusat perbelanjaan adalah
sebanyak 280 unit dengan total kapasitas 1860 TR, penggantian dilaksanakan secara
bertahap, untuk tahap pertama dengan mengganti 43 unit AC split duct dengan total
kapasitas 500 TR dengan water cooled chiller kapasitas 500 TR, sehingga dengan
penggantian ini ada lantai yang disupply dari AC splitduct dan ada yang di suplai
water cooled chiller system. Penulis menghitung konsumsi energi listrik yang
dibutuhkan untuk kedua tipe AC ini dengan membandingkan beban actual (kWatt)
dari AC splitduct dengan water cooled chiller system, dengan cakupan luas area yang
sama dari kedua Tipe AC tersebut, dari nilai penghematan yang diperoleh, dihitung
waktu pengembalian investasi dari water cooled chiller system..

ABSTRACT
Reducing the energy consumption of the HVAC system is becoming increasingly
important due to the increasing cost of fossil fuels which has an impact on increasing
the cost of power generation and environmental problems. Therefore, to reduce
energy consumption in buildings without compromising comfort and indoor air
quality is an ongoing research challenge. Each HVAC discipline has specific design
requirements and each provides opportunities for energy savings. With the high
consumption of electrical energy for HVAC, which averages 50% of the total building
electricity usage, the building management and owners make various efforts to save
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electrical energy, one of which is by replacing the splitduct AC which has been
installed for 20 years with water cooled chiller. The total AC splitduct type installed
to cool all shopping centers are 280 units with a total capacity of 1860 refrigerant
tonnes, the replacement is carried out in stages, for the first stage by replacing 43
splitduct of AC units with a total capacity of 531 refrigerant tonnes with a Water
Cooled Chiller with a capacity of 500 TR, so that with this replacement there is a floor
that is supplied from the splitduct AC and some is supplied by the water cooled chiller
system. The author will calculate the electrical energy consumption needed for these
two types of AC by comparing the actual load (kWatt) of the splitduct AC with the
Water Cooled Chiller, with the same area coverage of the two AC types, from the
savings value obtained, the return of investment is calculated of water cooled chiller.

1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Kebutuhan energi listrik semakin meningkat dari tahun ke tahun, seiring dengan meningkatnya
laju pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, dan pesatnya perkembangan sektor industri.
Sebagai upaya mendukung pembangunan yang berkelanjutan, pemerintah Indonesia telah menyusun
kebijakan energi nasional dengan melakukan pendekatan yang integral dengan memperhatikan
masalah konservasi dan daya dukung kapasitas lingkungan. Oleh karena itu eksploitasi terhadap
sumber daya alam dan sumber daya manusia haruslah optimal dengan memperhatikan kebutuhan
generasi sekarang dan juga generasi yang akan datang [1].
Dari aspek penyediaan, Indonesia merupakan negara yang kaya dengan sumber daya energi baik
energi yang bersifat sumber energi tidak terbarukan (unrenewable resources) maupun yang bersifat
sumber energi terbarukan (renewable resources). Namun demikian, eksplorasi sumber daya energi
lebih banyak difokuskan pada energi fosil yang bersifat sumber yang tidak terbarukan sedangkan
energi yang bersifat terbarukan relatif belum banyak dimanfaatkan. Kondisi ini menyebabkan
ketersediaan energi fosil, khususnya minyak mentah semakin langka yang menyebabkan Indonesia
saat ini menjadi net importir minyak mentah dan produk-produk turunannya [2].
Untuk menjaga kelestarian sumber energi perlu diupayakan langkah strategis yang dapat
menunjang penyediaan energi listrik secara optimal dalam rangka menerapkan kebijakan energi
nasional sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 13 (2012) tentang
penghematan energi listrik. Salah satu bentuk upaya tersebut adalah dengan melakukan effisiensi
konsumsi energi pada gedung dan beberapa bangunan besar lainnya [3]. Seiring dengan kondisi di
atas, dari sektor industri dan properti komersial seperti : pabrik, gedung perkantoran, hotel dan pusat
perbelanjaan (mall) mengkonsumsi energi listrik yang besar dalam operasionalnya, lebih dari 50%
energi listrik dikonsumsi oleh system tata udara yang ada di Mall [3].
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Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisa penghematan energi listrik yang akan dihasilkan
dengan mengganti sebagian AC tipe splitduct yang sudah beroperasi selama hampir 20 tahun dengan
water cooled chiller system, sebagai salah satu strategi penghematan energi yang dilakukan oleh
Pusat Perbelanjaan X di kota Bandung, dengan luas bangunan : 46.809 m2, terdiri dari 5 lantai dan 1
basement, yang sudah beroperasional dari bulan Agustus tahun 2001, yang dilengkapi dengan
peralatan pengkondisian udara (AC) tipe splitduct secara kesuluruhan berjumlah 280 unit AC dengan
total kapasitas 1.860 TR. Dari total jumlah yang ada, dengan mempertimbangkan biaya dan kondisi
keuangan pusat perbelanjaan, pihak manajemen memutuskan untuk mengganti secara bertahap.
Untuk tahap pertama 43 unit AC splitduct dengan total kapasitas 531 TR digantikan dengan water
cooled chiller system system. AC tipe splitduct ini terdiri dari outdoor dan indoor unit masing – masing
43 unit, outdoor unit di tempatkan di dak atap gedung dan indoor ditempatkan di setiap lantai dalam
gedung dengan posisi digantung. Indoor unit yang berjumlah 43 unit tersebut menyalurkan udara
dingin di setiap lantai yang tersebar ke 5 lantai yaitu : di lantai Lower Ground : 6 unit AC, di lantai
dasar : 13 unit, di lantai 1 : 3 unit, di lantai 2 : 10 unit dan di lantai 3 : 11 unit dengan total luas area
yang didinginkan adalah 10.800 m2, dimana Chillerdengan kapasitas 500 TR yang dilengkapi dengan
pompa chilled water dan pompa kondensor ditempatkan di ruang chiller lantai basement dan cooling
tower yang ditempatkan di dak atap (Roof Top Mall) akan menggantikan fungsi AC splitduct yang
berjumlah 43 unit tersebut.
Adapun analisa dalam menentukan jumlah AC splitduct yang akan diganti adalah dengan
mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:
●

Assumsi beban kalor untuk 1 m2 ditetapkan sebesar = 550 btu/h, 1 PK = 9000 btu/h [4].

●

Untuk tahap pertama ini, dengan pertimbangan pusat perbelanjaan sudah beroperational,
maka pipa tegak suplai air dingin (chilled water riser pipe) dari satu titik saja yaitu pada sisi kiri
tengah di samping tangga darurat (dalam gambar terlampir), dari posisi pipa tegak suplai air
dingin (chilled water riser pipe) tersebut, kemudian ditentukan unit AC splitduct mana saja
akan digantikan oleh air handling unit yang disuplai dari water cooled chiller yang berdekatan
dengan posisi pipa tegak suplai air dingin tersebut.

●

Dari 2 point di atas, dengan penyerapan kalor 1 m2 = 550 btu/h, total beban kalor untuk 5
lantai yang akan menjadi beban Chiller.

●

Kapasitas AC splitduct yang ada di setiap lantai diganti dengan total kapasitas ac splitduct =
708,5 pk = 531 Ton Refrigeran, dengan total AC splitduct = 43 unit.

●

Dari perhitungan beban kalor dan total kapasitas AC splitduct yang akan diganti, diputuskan
untuk diganti dengan water cooled chiller system kapasitas = 500 ton refrigerant.
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Dari beberapa poin diatas menarik untuk dikaji: a). Seberapa besar penurunan Amper dari water
cooled chiller system jika dibandingkan dengan AC splitduct dan b). Berapa lama pengembalian
investasi yang diperoleh dengan mengganti AC splitduct dengan water cooled chiller system. Untuk
menjawab permasalahan ini kajian difokuskan pada cakupan luas area sebesar : 10.800 m2 dan
dihitung perbandingan beban listrik aktual dari water cooled chiller system 500 TR dengan AC tipe
splitduct dengan total kapasitas 531 TR. Kajian lain yang akan dibahas adalah analisa perhitungan Daya
Listrik AC splitduct dan water cooled chiller system baik secara teoritis dengan perhitungan actual
untuk mengetahui efisiensi besarnya penghematan biaya listrik serta pengembalian investasinya.

1. 2 Studi Literatur
Hasil penelitian R. Saidur (2010), chiller merupakan suatu mesin pendingin yang berkapasitas
besar, dari siklus refrigerasi yang terjadi pada chiller akan menghasilkan air dingin dengan
mengkonsumsi energi listrik lebih dari 40% dari total energi yang digunakan dalam bangunan
komersial dan indusri. Dalam penelitian tersebut konsumsi energi chiller, chilled water pump,
condensor water pump dan fan cooling tower dengan menggunakan data yang dikumpulkan oleh
Audit Energi yang dilakukan terhadap 16 Fakultas di University of Malaya diperkirakan menggunakan
51 % dari total energi, karena Chiller yang mengkonsumsi energi terbesar, maka Variable Speed Drive
dapat diterapkan pada chiller untuk mengurangi konsumsi energi.
Dalam penelitian ini diketahui bahwa 8.368 mWh energi tahunan bisa dihemat dengan
menggunakan Chiller yang effisien pada beban yang berbeda dan juga diperoleh penghematan
sebesar 23.532 mWh energi tahunan untuk chilled water pump, condensor water pump dan fan
cooling tower, dengan menyesuaikan kecepatan yang disyaratkan dengan menggunakan sebagai
Variable Speed Drive (VSD), kecepatan bisa dikurangi 60%, sehingga emisi CO2 sebesar 1.274.692 kg
dan dari pengurangan kecepatan sebesar 60%, emisi CO2 juga bisa dihindari sebesar 2.426.769 kg [5].
Hasil penelitian Zhang Xiaoming (2016), dalam sektor industri pendingin, chiller digunakan sebagai
salah satu pendingin inti, karena efisiensi energinya yang tinggi dan emisi karbon yang rendah. Di
Malaysia, chiller dipasang dan dioperasikan di sebagian besar tempat – tempat yang luas yang
memerlukan kapasitas pendinginan yang besar, seperti : di Bandara Internasional Kuala Lumpur,
Distrik Putra Jaya dan Universitas Teknologi Petronas. Kinerja chiller akan menurun setelah digunakan
beberapa tahun walaupun dilakukan perawatan rutin. Hal ini menjadi tantangan bagi operator chiller
untuk menemukan secara akurat dalam mengatasi hambatan kinerja chiller, misalnya : ambien
temperatur, permintaan pendinginan dan konsumsi listrik kompresor chiller[6].
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Penelitian Femy Sanana Sanvia (2018), sektor bangunan gedung merupakan salah satu pengguna
energi listrik terbesar. Sistem pada bangunan gedung yang menggunakan energi listrik terbesar,
diantaranya sistem tata udara, sistem pencahayaan, dan sistem transportasi gedung. Energi saving
performance contract (ESPC) dapat menjadi salah satu alternatif dalam mendukung implementasi
efisiensi energi pada sektor bangunan gedung hingga 10-30%. Studi ini menginvestigasi penerapan
ESPC dalam retrofit perangkat sistem tata udara pada gedung, yaitu chiller. Retrofit perangkat chiller
dapat menghasilkan efisiensi energi listrik sebesar 210 MWh/tahun atau mengurangi konsumsi energi
listrik hingga 30% dengan investasi payback period 5 tahun. Studi ini dapat diperluas untuk
mengembangkan penerapan ESPC di Indonesia [7] .
Hasil penelitian Ju-wan Ha (2020), penelitian ini membahas pengurangan energi pendinginan di
gedung perkantoran dengan minimalisasi perubahan komponen dan peralatan, seperti peralatan
sumber panas dan pompa, perubahan tata letak dan metode pengoperasian pompa sirkulasi air dingin
dan perubahan suhu air dingin dan air kondensor. Hasil simulasi menunjukkan pengurangan energi
pendinginan sebesar 103,2 MWh/tahun atau sekitar 15,7%, dengan mengubah kecepatan pompa air
dingin (chilled water pump) konstan menjadi berkecepatan variabel, kemudian pengurangan energi
lebih lanjut sampai 142.3MWh/tahun atau 21,7% dengan merubah perbedaan suhu outlet chiller (Δt)
dari 70 menjadi 90 C dan terakhir dengan menerapkan perubahan suhu air kondensor dari 32 menjadi
23.90 C terjadi penghematan energi sebesar 182,4 MWh/tahun atau 27,8% [8].
Hasil penelitian LI Ming-hai (2010), Isu penghematan energi pada chilled water system (sistem air
dingin) pada gedung pintar (intelligent building) dianalisa secara sistimatis dari skema penjadwalan
dapat menghemat energi, dapat memenuhi batasan waktu dingin yang sebenarnya dan sistem
berjalan sesuai dengan perencanaan dengan biaya minimum dan mengoptimalkan jumlah chiller yang
diaktifkan. Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa konsumsi energi bangunan dapat dikurang
sekitar 7,4% [9].
Make up Water cooling tower (MWCT) adalah tangki yang menampung air yang kemudian
didistribusikan ke cooling tower, untuk menghitung make up water cooling tower sebagai berikut :
MWCT= WB + We + WD

(1.1)

dimana :
WB : kehilangan air akibat blow down
We : kehilangan air akibat evaporation loss
WB : kehilangan air akibat drift loss
Dasar dasar perhitungan Performansi system refrigerasi diantaranya, Coefficient Of Performance
( COP ) dan Daya Listrik yang dikonsumsi oleh chiller[3]
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COP = ER/Wk

(1.2)

dimana :
COP : coefficient of performance
ER : efek refrigerasi
Wk : daya listrik yang dikonsumsi oleh chiller
Daya Listrik yang dikonsumsi [3]
Pi = V.I. cos φ.√3/1000

(1.3)

dimana :
Pi : daya input
V : tegangan input
I : arus listrik
Cos φ

: faktor daya

Nilai Cos φ adalah 0.85
Total energi yang dikonsumsi saat beroperasi, dapat dihitung dengan menggunakan rumus
berikut [3] :
W=Pxt

(1.4)

Dimana :
W : Energi Listrik ( kWh )
P : daya listrik chiller saat beropearsi ( kW )
T : waktu operational
Pemakaian rata – rata energi listrik harian pada Chiller selama operasional dapat dihitung
dengan rumus berikut [3] :
kWh/hari = ΣP/t

(1.6)

dimana :
kWh/hari : konsumsi energi listrik rata – rata / hari
ΣP : total daya listrik peralatan selama operational
T : waktu operational.
Salah satu metode yang dapat digunakan dalam perhitungan waktu pengembalian investasi
adalah metode payback period (PP). Data yang dipergunakan adalah besar investasi awal dan
penghematan biaya konsumsi energi listrik per tahun. Perhitungan payback period terhadap present
value (nilai sekarang) tanpa memperhitungkan nilai inflasi adalah [13] :
Waktu pengembalian investasi (dalam tahun) = Biaya investasi awal/ Penghematan (1.7)
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Waktu pengembalian investasi (payback period) menunjukan hasil pengembalian investasi yang
telah ditanamkan. Biaya investasi yang dikeluarkan akan dianggap menguntungkan jika masa
pengembaliannya kurang dari lima tahun. Jika waktu pengembalian investasi lebih dari lima tahun,
maka investasi tersebut dianggap tidak menguntungkan karena bertambahnya usia peralatan dan
tingginya tingkat inflasi.

2. METODOLOGI PENELITIAN
Bangunan gedung yang akan diangkat sebagai studi kasus pada penelitian adalah Pusat
Perbelanjaan di Bandung. Dasar penentuan gedung ini sebagai studi kasus antara lain karena
kemudahan akses data, bangunan baru saja melakukan penggantian AC splitduct menjadi water
cooled chiller system. Pusat Perbelanjaan X dapat dilihat pada gambar di bawah ini.
Dalam melaksanakan penelitian ini alat pengujian yang digunakan, adalah : Digital Clamp Meter,
sebagai alat ukur untuk pengukuran arus pada kompresor AC splitduct, Indoor Unit AC, Motor AHU,
Motor Pompa Kondensor, motor pompa Air Dingin (chilled water pump) dan motor fan cooling tower.
Berikut beberapa variable dan parameter yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai
berikut [14] :
Tabel 3.2. Parameter dan variabel penelitian
Parameter
Daya kompresor AC splitduct
Daya motor indoor unit

Keterkaitan Analisa
untuk mengetahui aktual
daya
untuk mengetahui aktual
daya

Daya motor AHU

untuk mengetahui aktual
daya

Daya chiller

untuk mengetahui aktual
daya

Parameter

Keterkaitan Analisa

Daya chilled water pump

untuk mengetahui aktual
daya

Daya condensor water pump

untuk mengetahui aktual
daya

Daya motor fan cooling tower

untuk mengetahui aktual
daya
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Cara Perolehan
pengukuran arus kompresor
dengan digital clamp meter
pengukuran arus aktual motor
indoor unit dengan digital
clamp meter
pengukuran arus aktual motor
AHU dengan digital clamp
meter
monitor display

Cara Perolehan
pengukuran arus aktual motor
CHWP dengan digital clamp
meter
pengukuran arus aktual motor
CWP dengan digital clamp
meter
pengukuran arus aktual motor
fan cooling tower dengan
digital clamp meter
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Layout lantai

menjelaskan area indoor unit
yang diganti dengan AHU

data sekunder

Biaya investasi water cooled chiller
System
Biaya listrik chiller system & biaya
listrik AC splitduct

untuk menghitung
pengembalian investasi
untuk menghitung
pengembalian investasi

data primer

Jumlah peralatan (AC, Indoor unit,
Chiller, CHWP, CWP, AHU, Cooling
Tower)

untuk menghitung
pengembalian investasi

data primer

data primer

Untuk mengetahui konsumsi energi pada bangunan gedung diperlukan tahapan survei dan
pengumpulan data, adapun data-data yang diperlukan meliputi :
a. Data primer, yaitu data yang didapatkan dengan survei dan pengukuran langsung di lapangan,
antara lain : daya chiller, pengukuran arus kompresor AC splitduct, indoor unit, motor AHU,
chilled water pump, pompa kondensor, motor fan cooling tower, biaya investasi chiller
system, biaya listrik chiller system dan biaya listrik AC splitduct
b. Data sekunder, yaitu data pendukung yang diperoleh dari gedung pusat perbelanjaan, yiatu :
layout lantai posisi indoor unit yang diganti dengan AHU.

3. HASIL DAN DISKUSI
3.1. Perhitungan daya listrik AC splitduct dan water cooled chiller system.
Untuk menghitung daya listrik AC splitduct yang diganti dengan water cooled chiller system perlu
dilakukan langkah–langkah sebagai berikut :
a. Pengukuran arus.
Dilakukan pengukuran arus/beban kompresor, indoor unit splitduct system dan pengukuran arus
motor pompa Kondensor, motor pompa chilled water dan motor pompa kondensor, AHU dan motor
dan cooling tower.
b. Perhitungan daya listrik .
Untuk menghitung daya dan konsumsi energi listrik dari masing – masing peralatan, dengan
persamaan (1.2), sebagai berikut :
Daya listrik

Pi = V.I. cos φ.√3/1000

(1.8)

Perhitungan dengan persamaan 1.2 ini diterapkan untuk semua peralatan yang terdapat pada AC
splitduct system dan water cooled chiller system, dapat dilihat pada Tabel 3.1; 3.2, dan 3.3 berikut ini.
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Tabel 3.1. Pengukuran arus dan daya kompresor AC splitduct

Lantai

Kompresor
(pk)

Arus
Daya untuk 1
Total daya
(Amper) kompresor (kW) Kompresor (kW)

Jumlah

LGF

20
13

4
2

25.11
16.3

14.68
9.53

58.70
19.05

GF

20
13
10
7.5

7
3
2
1

22.79
16.2
10.85
8.1

13.32
9.47
6.34
4.73

Lantai 1

20
13

2
1

23.56
15.2

13.77
8.88

Lantai 2

20
13

4
6

25.11
18.4

14.68
10.75

Lantai 3

20
13

6
5

21.64
13.4

12.65
7.83

93.24
28.40
12.68
4.73
0.00
27.54
8.88
0.00
58.70
64.52
0.00
75.89
39.16

Total Daya Kompresor AC Splitduct

491.52

Tabel 3.2. Pengukuran arus dan daya indoor unit AC splitduct
Lantai
LGF

Kapasitas
Indoor Unit (pk)
20
13

4
2

Arus Indoor Unit
Splitduct (Amper)
3.96
3.38

Jumlah

Total Daya
Daya
Indoor 1 Indoor Unit (kW)
0.74
2.96
0.63
1.26

GF

20
13
10
7.5

7
3
2
1

3.96
3.38
1.95
1.7

0.74
0.63
0.36
0.32

5.18
1.90
0.73
0.32

Lantai 1

20
13

2
1

3.96
3.38

0.74
0.63

1.48
0.63

Lantai 2

20
13

4
6

3.96
3.38

0.74
0.63

2.96
3.79

Lantai 3

20
13

6
5

3.96
3.38

0.74
0.63

4.44
3.16

Total Daya Indoor Unit Splitduct
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Tabel 3.3 Pengukuran arus dan daya untuk water cooled system

Lantai
LG

GF

Lantai 1

Lantai 2

Lantai 3

Lantai
Basement
Lantai
Basement
Lantai
Basement
Dak Atap (
Roof Top )

Peralatan

Arus
Daya untuk Total Daya
Jumlah
(Amper)
1
unit (kW)
(kW)
Peralatan

AHU Lantai LG
(Tipe 20 PK)
AHU Lantai LG
(Tipe 13 PK)

4

3.5

0.65

2.62

2

2.3

0.43

0.86

7

3.5

0.65

4.58

3

2.3

0.43

1.29

2

2.11

0.39

0.79

1

1.48

0.28

0.28

2

3.5

0.65

1.31

1

2.3

0.43

0.43

4

3.5

0.65

2.62

6

2.3

0.43

2.58

6

3.5

0.65

3.93

5

2.3

0.43

2.15

CWP

1

31.46

17.60

17.60

CHWP

1

27.14

15.18

15.18

Chiller

1

241.00

140.86

140.86

Motor Fan Cooling
Tower

4

5

2.80

11.19

AHU Lantai GF
(Tipe 20 PK)
AHU Lantai GF
(Tipe 13 PK)
AHU Lantai GF
(Tipe 10 PK)
AHU Lantai GF
(Tipe 7,5 PK)
AHU Lantai 1(Tipe
20 PK)
AHU Lantai 1
(Tipe 13 PK)
AHU Lantai 2(Tipe
20 PK)
AHU Lantai 2
(Tipe 13 PK)
AHU Lantai 3(Tipe
20 PK)
AHU Lantai 3
(Tipe 13 PK)

Total Daya Water Cooled Chiller System
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Perhitungan Konsumsi Energi Listrik dengan persamaan 1.3 sebagai berikut:
W = Pi . t
Dengan demikian untuk jam operational AC splitduct dari jam 10.00 s/d 22.00 sesuai dengan jam
operational pusat perbelanjaan selama 30 hari dalam 1 bulan, maka perhitungan energi listrik adalah:
Contoh untuk kompresor AC 20 pk = 14,68 kW, konsumsi energi adalah :
W = 14,68 x 12 jam x 30 hari = 5.284.8 kWh
Hasil perhitungan daya lisrik dan konsumsi energi listrik seluruh peralatan AC splitduct dan water
cooled chiller system dapat dilihat pada tabel di bawah ini
Tabel 3.4 Perhitungan Energi Listrik untuk AC splitduct dan Water cooled chiller

Untuk perhitungan biaya energi listrik, karena daya di atas 200 kVA, maka mengacu kepada tarif PLN
golongan Bisnis 3 (B3) dengan 2 tarif yaitu: Tarif lwbp dan wbp, dengan penjelasan sebagai berikut :
•

Tarif LWBP adalah tarif luar waktu beban puncak, yang berlaku dari jam 22.00 sampai jam
18.00 hari berikutnya

•

Tarif WBP adalah tarif waktu beban puncak, berlaku dari jam 18.00 sampai jam 22.00

•

Faktor k adalah perbandingan Tarif wbp dengan lwbp sesusai dengan karakteristik beban
sistem setempat, besarannya 1,4 <= k <= 2, untuk nilai yang diterapkan PLN untuk tagihan
ini adalah 1,5 kali

•

Tarif PLN dicatat untuk periode April–Juni 2021.
Dari hasil perhitungan pada point 4.3.3 di atas diketahui bahwa penghematan biaya listrik

water cooled chiller system dibandingkan dengan AC splitduct adalah sebesar Rp. 143.661.526,-
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/bulan, dalam 1 tahun penghematan menjadi = 12xRp. 143.661.526,- = Rp. 1.723.938.312,- / tahun
dan dari hasil perhitungan di atas diketahui bahwa waktu pengembalian investasi adalah 4,9 tahun
atau 4 tahun 11 bulan.

4. KESIMPULAN
Dengan mengganti AC splitduct dengan water cooled chiller system, yang diawali dari pengukuran
arus AC splitduct ( kompresor dan fan indoor unit sebanyak 43 unit di lapangan ) membutuhkan daya
sebesar : 520.34 kW, sementara dari pengukuran arus pada Chiller, pompa kondensor, pompa chilled
water, fan cooling tower dan AHU, membutuhkan daya sebesar : 208.26 kW, sehingga ada
penghematan sebesar : 312 kW, dari perbedaan daya tersebut, juga terjadi penghematan konsumsi
energi listrik dengan menggunakan water cooled chiller, yaitu sebesar : 120.784 kWh/bulan. Dengan
penghematan sebesar 120.784 kWh / bulan, jika dikonversikan ke pembayaran listrik PLN, terdapat
penghematan sebesar Rp. 143.661.526 / bulan, akumulasi penghematan dalam 1 tahun menjadi Rp.
1.723.938.312. Waktu pengembalian investasi adalah selama : 4,9 tahun ( 4 tahun 11 bulan ), yang
dihitung dengan cara = investasi awal dibagi dengan penghematan/tahun .
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