
I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem pencahayaan digunakan ketika penerangan alami tidak dapat memenuhi 

persyaratan penerangan ruang dalam bangunan. Dilihat dari penggunaan energi 

listrik suatu bangunan, penggunaan energi listrik sistem pencahayaan menempati 

urutan terbesar kedua setelah sistem tata udara. Sistem pencahayaan pada gedung 

rektorat Universitas Lampung (Unila) telah dirancang sejak awal pembangunan 

gedung, akan tetapi penambahan sekat yang terjadi pada ruang gedung tidak 

memperhitungkan sistem pencahayaan dimana titik penerangan tidak sesuai 

terhadap luas ruang yang mengakibatkan nilai intensitas penerangan ruang 

menjadi kecil. Untuk itu perlu dilakukan perhitungan ulang sistem pencahayaan 

yang dimaksudkan guna mengoptimalkan penggunaan energi listrik terhadap 

fungsi dan luas ruangan serta intensitas penerangannya.

Sebagai upaya nyata mengoptimalkan penggunaan energi listrik pada sistem 

pencahayaan di gedung rektorat Unila adalah dengan manajemen energi dan salah 

satu diantaranya yaitu audit energi. Audit energi merupakan sebuah proses 

evaluasi pemanfaatan energi dan identifikasi peluang penghematan energi serta 

rekomendasi pada pengguna energi listrik dalam rangka konservasi energi. Audit 

energi listrik pada gedung rektorat Unila diawali dengan mengumpulkan data 

historis, data dokumentasi gedung yang tersedia, observasi dan pengukuran, 
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perhitungan Intensitas Konsumsi Energi (IKE) serta rekomendasi potensi 

penghematan energi. Dari hasil perhitungan IKE tersebut akan diketahui tingkat 

penggunaan energi listrik pada gedung rektorat Unila. Penggunaan energi untuk 

sistem pencahayaan dapat dioptimalkan dengan mengurangi daya dengan memilih 

lampu yang berefikasi tinggi. Besar intensitas penerangan ruang serta besar daya 

yang dibutuhkan telah diatur dalam SNI 03-6197-2010.

Untuk mengoptimalkan penggunaan energi di gedung rektorat Unila maka perlu 

dilaksanakan kegiatan penelitian melalui audit energi. Setelah dilakukan 

perhitungan konsumsi energi listrik kemudian memberikan rekomendasi dalam 

penggunaan energi listrik dan penurunan biaya energi listrik.

1.2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menghitung besarnya IKE  pada gedung rektorat Unila.

2. Mengetahui sistem pencahayaan pada gedung rektorat Unila yang sesuai 

dengan SNI 03-6197-2010.

3. Mengetahui penggunaan energi listrik pada gedung rektorat Unila.

4. Mengoptimumkan penggunaan energi listrik pada sistem pencahayaan gedung 

rektorat Unila tanpa mengurangi produktifitas dan kenyamanan penghuninya.

1.3. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penelitian ini adalah :

1. Mencegah pemborosan tanpa mengurangi kenyamanan penghuni gedung.

2. Mengetahui profil penggunaan energi listrik.
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3. Mengetahui kualitas energi listrik.

4. Mengoptimumkan penggunaan energi listrik pada sistem pencahayaan.

5. Memberikan rekomendasi kepada Unila tentang peluang penghematan energi 

yang dapat dilakukan pada gedung rektorat Unila dalam rangka konservasi 

energi.

1.4. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana mengukur nilai IKE pada sistem tata udara di gedung rektorat 

Unila.

2. Bagaimana mengukur kualitas daya listrik di gedung rektorat Unila.

3. Bagaimana mengoptimumkan pemakaian energi listrik pada sistem 

pencahayaan di gedung rektorat Unila.

1.5. Batasan Msalah

Penelitian ini memiliki beberapa batasan masalah antara lain :

1. Penelitian ini hanya dilaksanakan di gedung rektorat Unila.

2. Penelitian ini hanya mengukur kualitas daya serta tingkat penerangan ruangan 

pada gedung rektorat Unila.

1.6. Hipotesis

Dengan adanya studi melalui optimasi penggunaan energi pada sistem 

pencahayaan yang dilakukan di gedung rektorat Unila maka akan mengetahui 

intensitas pencahayaan gedung yang berdasarkan dengan SNI 03-6197-2010, 
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secara langsung dapat menetukan tingkat penggunaan energi listrik pada sistem 

pencahayaan dan secara tidak langsung memberikan masukan kepada Unila

tentang peluang penghematan energi yang dapat dilakukan pada gedung rektorat 

Unila dalam rangka konservasi energi.

1.7. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Tugas Akhir ini sistematika penulisan yang dibuat mengacu 

pada aturan penulisan skripsi Jurusan Teknik Elektro yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjabarkan aspek latar belakang yang relevan dengan tujuan tugas akhir 

yang terdiri atas: latar belakang, tujuan penelitian, manfaat penelitian, rumusan 

masalah, batasan masalah, dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menjabarkan tentang teori pendukung penelitian, yang diperoleh dari jurnal, 

makalah ilmiah ataupun buku-buku pelajaran. Teori pendukung yang ditulis 

terkait dengan audit energi.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang pembahasan dan hasil penelitian audit energi awal, dan 

audit energi rinci, serta pencarian peluang penghematan energi.
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BAB V SIMPULAN

Menjabarkan tentang kesimpulan dari hasil pembahasan dan analisis masalah. 

Kesimpulan diikuti oleh saran yang berguna untuk pengembangan penelitian 

lanjutan.

Daftar Pustaka

Lampiran


