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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Jumlah penduduk di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. 

Peningkatan yang terjadi akan membuat dampak dalam aspek kehidupan salah 

satunya yaitu penggunaan energi. Energi merupakan kemampuan untuk 

melakukan kerja yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai bentuk macam 

kegiatan. Sumber energi dapat dikonversi sesuai kebutuhan, salah satunya 

adalah energi listrik. Menurut data dari kementrian ESDM, besar konsumsi 

energi listrik di indonesia pada tahun 2017 mencapai 1012 kWh/Kapita. Besar 

jumlah ini naik sebanyak 5,9% dari tahun 2016. Sedangkan untuk tahun 2018, 

jumlah besar konsumsi energi listrik di Indonesia diperkirakan mencapai 1129 

kWh/kapita. Untuk mengantisipasi besarnya kenaikan tersebut, maka 

pemerintah akan meningkatkan kapasitas listrik dari setiap pembangkit menjadi 

65 Giga Watt (GW).  

Konsumen energi di Indonesia terbagi menjadi beberapa sektor untuk 

mempermudah pendataan. Beberapa sektor diantaranya yaitu : sektor industri, 

transportasi, rumah tangga, komersial (perkantoran), dan sektor lainnya. Dari 

beberapa sektor pengguna listrik tersebut, bangunan menjadi salah satu sumber 

pengguna energi yang cukup besar. Menurut penelitian yang dilakukan oleh 

(EECCHI, 2012) Sektor bangunan menyerap sebesar 40% sumber energi 

dunia, bahkan di Indonesia, sektor ini bertanggung jawab terhadap 50% dari 

total pengeluaran energi, dan lebih dari 70% konsumsi listrik secara 

keseluruhan.  

Saat ini kenyamanan suatu bangunan menjadi salah satu faktor yang 

diperhitungkan, kenyamanan dalam aspek termal dan penerangan. Untuk 

memenuhi kenyamanan termal sebagian besar masyarakat menggunakan air 

conditioner (AC) / pendingin ruangan sebagai alat pengkondisian udara. 
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Pengkondisian udara adalah perlakuan terhadap udara untuk mengatur 

temperatur, kelembapan, kebersihan dan pendistribusiannya secara serentak 

yang berfungsi untuk mencapai kondisi nyaman yang diperlukan oleh orang 

yang berada dalam ruangan (Harahap, Hamid, & Hidayat, 2014). Hal tersebut 

menyebabkan semakin besar penggunaan listrik di Indonesia. Sehingga 

diperlukan penghematan energi listrik dengan cara mengaudit bangunan 

beserta kenyamanannya.  

Lembaga pendidikan merupakan salah satu tempat yang menarik untuk 

dijadikan objek penelitian, salah satunya gedung universitas. Hal ini 

disebabkan karena setiap universitas akan menampung >1500 orang, sehingga 

terdapat banyak bangunan yang dapat dijadikan tempat penelitian khususnya 

dalam aspek penghematan energi listrik. Universitas Internasional Semen 

Indonesia (UISI) adalah salah satu lembaga pendidikan tinggi yang terletak di 

kota Gresik yang juga banyak mengkonsumsi energi, salah satunya pada 

bangunan gedung 1 kampus A Universitas Internasional Semen Indonesia 

(UISI). Gedung tersebut menggunakan listrik sebesar 14,75 kWh/m²/bulan atau 

setara dengan 191,78  kWh/m²/tahun sehingga termasuk kriteria cukup efisien 

dalam standard IKE (Setyawan, 2017). 

Audit yang telah dilakukan oleh Dio Setyawan pada tahun 2017 didapatkan 

rekomendasi membuat poster hemat energi, penambahan karet pada pintu, 

penambahan kaca film, penambahan mode sleep komputer, dan penggantian 

beberapa lampu (Setyawan, 2017). Beberapa rekomendasi tersebut merupakan 

hasil dari perhitungan audit energi secara manual, perlu dilakukan kajian 

penghematan penggunaan energi secara simulasi. Dari pertimbangan tersebut, 

penelitian lanjutan akan dilakukan tentang penghematan energi dengan 

simulasi pada gedung 1 kampus A UISI. Kelebihan dari penghematan dengan 

simulasi yaitu akan mendapatkan hasil perhitungan yang lebih mendekati 

kondisi bangunan eksisting dan memudahkan dalam penentuan rekomendasi 

melalui berbagai skenario.  
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dalam penelitian 

ini rumusan utama adalah bagaimana hasil rekomendasi dari audit energi 

melalui simulasi dengan sub rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana mensimulasikan penggunaan energi pada Gedung 1 

Kampus A Universitas Internasional Semen Indonesia? 

2. Bagaimana skenario pengurangan penggunaan energi pada 1 

Kampus A Universitas Internasional Semen Indonesia? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah rekomendasi dari audit energi 

melalui simulasi dengan sub tujuan yaitu : 

1. Mengetahui penggunaan energi pada gedung 1 kampus A UISI melalui 

simulasi software Revit Autodesk.   

2. Mengetahui rekomendasi penghematan penggunaan energi yang sesuai 

pada gedung 1 kampus A Universitas Internasional Semen Indonesia 

dengan skenario penghematan energi yang dirancang. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Pembahasan permasalahan dalam penilitian ini, batasannya adalah sebagai 

berikut : 

1. Penelitian hanya dilakukan di Gedung 1 Kampus A Universitas 

Internasional Semen Indonesia. 

2. Penelitian ini hanya memberikan rekomendasi berupa perhitungan 

penghematan energi listrik dalam bentuk beban/daya (kWh/m²/Th) 

3. Simulasi penelitian hanya dilakukan menggunakan software Revit 

Autodesk dan Insight Autodesk.  

4. Bentuk, ukuran, ketebalan serta spesifikasi dari peralatan elektronik 

eksisting akan disesuaikan dengan yang ada di software. 
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5. Jam operasional yang digunakan dalam simulasi disesuaikan dengan 12 

jam selama 5 hari kerja. 

6. Iklim yang ditentukan dalam simulasi revit, ditentukan di lokasi 

kabupaten Gresik 

7. Material yang digunakan dalam simulasi, disesuaikan dan mendekati 

dengan kondisi eksisting 

8. Koordinat lokasi penelitian telah disesuaikan dalam simulasi revit. 

9. Penghematan energi berdasarkan penggunaan listrik tahun 2017 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dari penjelasan tujuan dari penelitian ini, manfaat yang didapatkan yaitu 

antara lain : 

1. Dapat mengetahui metode audit energi manakah yang lebih efisien dan 

efektif dalam menghemat penggunaan energi listrik, antara audit secara 

langsung maupun audit secara simulasi dengan software. 

2. Hasil Perhitungan dapat dijadikan referensi untuk melakukan 

penghematan energi pada bangunan. 

 


