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1 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

  

1.1 Latar Belakang 

Faktor kenyamanan dalam  ruangan sangatlah penting. Salah satu aspek 

kenyamanan yang harus diperhatikan adalah sistem pencahayaan. Namun di 

beberapa ruangan banyak ditemui bahwa sistem pencahayaan dalam suatu 

ruangan kurang optimal seperti kurang terang atau terlalu silau. Apabila kondisi 

ruangan seperti itu maka ruangan tersebut dinilai gagal dalam menjalankan 

fungsinya. Setiap ruangan yang mempunyai fungsi ruangan berbeda maka 

intensitas pencahayaan yang dibutuhkan juga berbeda pula, misalnya pada ruang 

kelas yaitu pencahayaan minimal yang dibutuhkan adalah 250 lux, kemudian 

untuk intensitas pencahayaan diruang kerja minimal membutuhkan 350 lux. Oleh 

karena itu diperlukan perhitungan yang tepat untuk menghasilkan keputusan 

tentang jumlah dan jenis lampu dalam ruangan. Pencahayaan dibagi menjadi dua 

yaitu pencahayaan alami dan pencahayaan buatan. 

Pencahayaan buatan yang digunakan untuk menunjang aktivitas manusia 

membutuhkan energi listrik. Hal ini ikut mempengaruhi kenaikan akan kebutuhan 

energi listrik. Pada tahun 2014, total konsumsi energi pada bangunan komersial 

mencapai 38,11 juta Setara Barrel Minyak (SBM) dengan 78% berupa listrik yang 

digunakan sebagai penerangan, pendingin ruangan, dan lainnya. Rata-rata untuk 

penerangan dalam sebuah gedung yaitu sekitar 10%. Terkait hal tersebut maka 

pemerintah mengeluarkan kebijakan energi yang dituangkan dalam Peraturan 

Presiden (Perpres) No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional yang 

berisi tentang strategi untuk menjamin keamanan pasokan energi nasional secara 

berkelanjutan dan pemanfaatan energi secara efisien (Sugiyono, 2016). Salah satu 

metode yang sering digunakan untuk mengefisienkan pemakaian energi listrik 

adalah metode konservasi energi.  

Konservasi energi merupakan suatu upaya peningkatan efisiensi energi atau 

proses penghematan energi (Jati, Gusmedi, & Purwasih, 2014). Konservasi energi 

didukung oleh pemerintah Indonesia dibuktikan bahwa pemerintah telah 
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mengumumkan untuk memulai gerakan nasional penghematan energi, baik dalam 

penghematan penggunaan bahan dan penggunaan listrik serta air di kantor 

pemerintah BUMN, BUMD, dan penerangan jalan. Salah satu upaya yang dapat 

dilakukan adalah dengan menerapkan konsep bangunan hijau. Konsep bangunan 

hijau merupakan salah satu upaya penghematan energi yang dapat diterapkan pada 

suatu gedung supaya bangunan lebih hemat energi, dirancang, dibangun dan 

dioperasikan untuk meminimalkan dampak lingkungan total. Konsep ini dapat 

diterapkan pada bangunan-bangunan komersial, perkantoran dan juga pada 

berbagai perguruan tinggi di Indonesia (Putri, Rohman, & Utomo, 2012). 

Salah satu bangunan perguruan tinggi yang menggunakan pencahayaan dan 

mengkonsumsi energi listrik adalah Universitas Internasional Semen Indonesia 

(UISI). UISI berada di Kabupaten Gresik menempati bangunan lama yang sudah 

direnovasi bekas wilayah PT Semen Indonesia. Gedung-gedung tersebut telah 

berdiri sejak UISI belum didirikan maka dari itu untuk pencahayaannya pun masih 

menggunakan lampu lama yang memakan daya yang tinggi namun menghasilkan 

penerangan yang tidak sesuai standar (Setyawan, 2017). Tingkat pencahayaan 

yang tidak sesuai standar akan mempengaruhi tingkat performansi kerja maupun 

kegiatan belajar mengajar selain itu juga memberi dampak gangguan kesehatan 

pada mata. Walaupun tidak menyebabkan kerusakan mata secara permanen tetapi 

akan menambah beban kerja, manusia yang ada didalam ruangan akan cepat 

kelelahan, sering istirahat, kehilangan jam kerja dan mengurangi kepuasan kerja. 

Selain itu juga dapat menyebabkan penurunan mutu produksi, meningkatkan 

frekuensi kesalahan, mengganggu konsentrasi dan menurunkan produktivitas 

kerja (Septiana, 2013). 

Hasil penelitian yang telah dilakukan di Gedung 1 Kampus A UISI 

menunjukkan bahwa konsumsi energi listrik UISI  sebesar 14,75 kWh pertahun 

tergolong dalam kategori efisien energi dan dalam penelitian ini dijelaskan bahwa 

semua ruangan sudah memenuhi kebutuhan beban pendingin. Namun dalam  

pengambilan data artificial tidak ada satu ruangan pun yang sesuai dengan standar 

SNI 03-6197-2000 yaitu 250 lux. Standar 250 lux merupakan standar 

pencahayaan artificial berdasarkan fungsi ruangan. Ruangan yang memiliki lux 
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terbesar yaitu pada ruang pasir besi yaitu 106.5 lux. Hal ini dapat disebabkan oleh 

beberapa faktor, diantaranya karena lampu yang digunakan masih menggunakan 

lampu TL ataupun jumlah lampu yang tidak sesuai dengan keperluan  

pencahayaan pada ruangan. Jumlah dan spesifikasi lampu yang direkomendasi 

pada penelitian Setyawan yaitu 16 titik lampu Philip 36 watt (Setyawan, 2017).  

Pada penelitian Setyawan ini belum menggunakan simulasi selain itu juga belum 

menjelaskan dimana titik lampu yang akan diganti dan belum menjelaskan 

ruangan apa saja yang akan direkomendasikan menggunakan penggantian 

spesifikasi lampu. 

Menurut penelitian Ilmiasari pada tahun 2017 yang dilakukan di Kampus B 

Universitas Internasional Semen Indonesia didapatkan hasil simulasi software 

DIALux, intensitas cahaya disetiap ruangan sesuai dengan SNI 03-2396-2001 dan 

SNI 16-7062-2004. Serta validasi dalam penggunaan software yaitu untuk 

pencahayaan alami sebesar 92% dan pencahayaan buatan sebesar 90%. Dengan 

error berturut-turut yaitu 8% dan 10%. Melalui desain yang telah sesuai, 

menghasilkan lampu sebanyak 293 dengan tipe lampu TL LED 2x36w, downlight 

7w, baret 32w, dan lampu industri 23w. Daya pencahayaan rata-rata untuk satu 

gedung yaitu 10,15W/m
2
 untuk bangunan pendidikan (Ilmiasari, 2017). Maka dari 

itu perlu evaluasi desain pencahayaan  pada Gedung 1 Kampus A UISI karena 

bangunan yang ditempati adalah bangunan lama yang menggunakan lampu 

dengan daya tinggi namun menghasilkan penerangan yang tidak sesuai standar 

dan dalam penelitian ini membutuhkan simulasi untuk mendapatkan hasil yang 

akurat supaya memenuhi standar kenyamanan pencahayaan dan hemat energi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah utama adalah bagaimana rekomendasi desain 

pencahayaan yang sesuai dengan standar kenyamanan manusia menurut standar 

SNI 03-6197-2000, Konservasi energi pada sistem pencahayaan dan standar 

bangunan hijau (hemat energi) sesuai dengan SNI 6197:2011 tentang Konservasi 

Energi pada Sistem Pencahayaan di Gedung I Kampus A UISI. Sub rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah: 
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1. Bagaimana kondisi desain pencahayaan eksisting pada  Gedung 1 Kampus 

A UISI tahun 2018? 

2. Bagaimana simulasi kondisi eksisting di Gedung 1 Kampus A UISI? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan utama adalah untuk merekomendasikan desain pencahayaan yang 

sesuai dengan standar kenyamanan manusia menurut standar SNI 03-6197-2000, 

Konservasi energi pada sistem pencahayaan dan standar bangunan hijau (hemat 

energi) sesuai dengan SNI 6197:2011 tentang Konservasi Energi pada Sistem 

Pencahayaan di Gedung I Kampus A UISI. Sub tujuan pada penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui kondisi desain pencahayaan eksisting pada  Gedung 1 

Kampus A UISI tahun 2018 

2. Mensimulasikan kondisi eksisting di Gedung 1 Kampus A UISI 

 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu:  

1. Penelitian dilakukan di Gedung 1 Kampus A UISI 

2. Perancangan desain pencahayaan tidak mempertimbangkan biaya 

3. Hanya mengevaluasi desain pencahayaan buatan 

4. Rekomendasi untuk spesifikasi lampu dan jumlah titik lampu 

5. Waktu penelitian dilakukan pada bulan April tahun 2018 


