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1 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 Latar Belakang 

Energi merupakan kemampuan untuk melakukan kerja, namun perlu adanya 

konversi energi sesuai dengan kebutuhan. Di era saaat ini energi yang banyak 

digunakan adalah energi listrik dimana penggunaanya sendiri biasanya terdapat 

pada gedung perkantoran, gedung sekolah, pabrik, hingga pada setiap bangunan 

rumah masyarakat. Penggunaan energi di Indonesia, menurut data Balai Besar 

Teknologi Konversi Energi (B2TKE-BPPT) terus mengalami peningkatan 

sehingga pada tahun 2014 Dewan Energi Dunia mengemukakan bahwa ketahanan 

energi Indonesia berada di peringkat ke-69 dari 129 negara. Hal ini sebabkan karena 

ketidakseimbangan laju ketersediaan energi dengan kebutuhan.  

Menurut Outlook Energi Indonesia, penggunaan listrik di Indonesia yaitu 

sebesar 13% dari total konsumsi energi pada tahun 2014. Penggunaan listrik dinilai 

cukup tinggi dikarenakan menempati urutan 3 terbesar setelah Bahan Bakar Minyak 

(BBM) dan Batubara (Coal). Konsumsi penggunaan listrik di Indonesia terbagi 

menjadi beberapa jenis tempat, salah satunya konsumsi listrik pada bangunan 

pendidikan.  

Bangunan biasanya digunakan sebagai perkantoran atapun tempat 

pendidikan. Di Kota Gresik terdapat banyak sekali bangunan ataupun tempat 

pendidikan yang hingga saat ini terus berkembang sangat pesat. Jenjang pendidikan 

tertinggi adalah universitas yang juga terdapat di Kota Gresik salah satunya yaitu 

Universitas Internasional Semen Indonesia (UISI). UISI telah berdiri dari tahun 

2013 hingga saat ini yang telah memiliki beberapa bangunan sebagai tempat 

pembelajaran. Di setiap bangunan UISI telah memiliki peralatan pendukung proses 

perkuliahan seperti Air Conditioner (AC), proyektor, sound system, lampu 

penerangan, dan masih banyak lagi. Dari semua peralatan tersebut, konsumsi energi 

listrik dan penggunaan terbesar adalah AC, hal ini dibuktikan pada penelitian 

konsumsi energi pada Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FTUI). Konsumsi 

energi AC yaitu sebesar 13.637,2 kWh/bulan atau Rp 11.337.027 /bulan (4,43% 
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dari total biaya FTUI) (Gardina, 2016) dan konsumsi energi listrik terbesar di UISI 

adalah AC dengan konsumsi listrik sebesar 63% dari total penggunaan energi listrik 

(Fajri, Ika Rahmawati, Dkk, 2016). Pembangunan bangunan UISI dari tahun ke 

tahun terus mengalami perkembangan sehingga konsumsi energi listrik pada 

bangunan juga terus mengalami peningkatan.  

Jumlah bangunan UISI hingga saat ini terus mengalami peningkatan. 

Hingga tahun 2017 jumlah bangunan UISI terbagi menjadi empat bangunan yang 

digunakan sebagai tempat perkuliahan, 1 bangunan kantin, dan 1 bangunan 

musholla. Audit energi telah dilakukan pada penelitian sebelumnya yaitu audit 

energi UISI pada gedung 1 dan 2. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya, penggunaan listrik gedung 1 mulai mengalami peningkatan pada 

pukul 07.00 – 08.00 dimana pada pukul tersebut adalah waktu dimulainya kegiatan 

perkuliahan serta para karyawan telah menyalakan alat elektronik penunjang 

kegiatan perkuliahan seperti lampu, AC, proyektor, dan equipment penunjang 

lainnya. Setelah itu, konsumsi energi mulai mengalami kestabilan pada pukul 09.00 

– 18.00 WIB dengan daya yang digunakan sekitar + 59.000 watt dan kemudian 

konsumsi energi akan menurun pada saat jam 18.00 – 20.00 dikarenakan sudah 

mulai berakhirnya aktivitas perkuliahan sehingga sebagian alat-alat elektronik telah 

dimatikan. 

Penggunaan energi listrik UISI gedung 1 banyak digunakan untuk alat 

elektronik penunjang perkuliahan seperti AC, lampu, proyektor, dan lain 

sebagainya. Persentase konsumsi listrik di setiap equipment pastinya berbeda-beda 

sesuai dengan lama waktu penggunaan dan daya yang dibutuhkan. Konsumsi listrik 

di UISI gedung 1 paling besar yaitu konsumsi listrik AC yang konsumsinya sendiri 

yaitu sebesar 63%, disusul peralatan kantor sebesar 27%, Lampu penerangan 7% 

dan 3% sisanya digunakan oleh peralatan penunjang lainnya (Fajri, Ika Rahmawati, 

Dkk, 2016). 

Kurang optimalnya penggunaan energi listrik dapat disebabkan oleh faktor 

intenal, yaitu penggunaan oleh manusia ataupun dari eksternal yaitu kurang 

efektifnya kinerja peralatan elektronik yang saat ini sedang digunakan. Hal ini 

menyebabkan dampak negatif seperti pemborosan konsumsi energi listrik yang 

berbanding lurus dengan pemborosan biaya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini 
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juga harus terdapat perhitungan biaya pemborosan beserta biaya penghematan saat 

melakukan rekomendasi efisiensi energi sehingga peneliti dapat mengetahui 

rekomendasi yang nantinya dapat diterapkan dengan tujuan dapat mengurangi 

pemborosan energi listrik. 

Sebagaimana hasil penelitian di FTUI dan UISI bahwasanya konsumsi 

energi listrik lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan, maka diperlukannya 

audit energi yang bertujuan agar dapat mengefisienkan konsumsi energi pada 

bangunan khusnya bangunan UISI gedung 1. Jenis audit yang dilakukan adalah 

audit energi secara detail serta analisis biaya implementasi audit energi. Dipilihnya 

UISI sebagai salah satu objek audit dikarenakan sebuah universitas adalah wadah 

terbentuknya calon sarjana dengan harapan jika seorang calon sarjana atau 

mahasiswa nantinya juga dapat menerapkan kebiasaan hemat energi ketika mereka 

berada di rumah ataupun di tempat mereka bekerja setelah lulus nanti. Oleh sebab 

itu, peneliti ingin melakukan audit pada bangunan UISI kampus A gedung 1 yang 

kemudian dapat dilakukan efisiensi energi tanpa mengurangi tingkat kenyamanan 

maupun produktivitas kerja. 

 Rumusan masalah 

Secara umum, rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pola konsumsi energi listrik pada bangunan UISI gedung 1? 

2. Rekomendasi apa saja yang dapat diimplementasikan untuk penghematan 

energi pada UISI gedung 1 berdasarkan data audit energi dan kenyamanan 

manusia? 

3. Bagaimana biaya implementasi audit energi? 

 Tujuan 

Tujuan dilakukannya audit energi bangunan adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis pola konsumsi energi pada bangunan UISI gedung 1. 

2. Merekomendasikan analisis audit energi UISI gedung 1 berdasarkan standar 

kenyamanan manusia. 

3. Menghitung biaya implementasi dari rekomendasi yang dapat digunakan 

dalam efisiensi energi pada bangunan UISI gedung 1.  
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 Batasan 

Batasan dalam pelaksanaan audit energi untuk bangunan UISI gedung 1 

adalah sebagai berikut: 

1. Gedung yang di audit adalah gedung 1 lantai bawah dan lantai atas. 

2. Audit dilakukan dari tanggal 2 Maret hingga 20 Juni 2017. 

3. Perhitungan skenario efisiensi energi tidak menambah konsumsi energi 

listrik. 

4. Tingkat kenyamanan manusia hanya ditinjau dari tingkat pencahayaan dan 

temperatur. 

5. Analisa biaya hanya berdasarkan material 

 Asumsi 

 Asumsi yang diberikan dalam penulisan Laporan Audit Energi pada 

Bangunan UISI adalah sebagai berikut: 

1. Jadwal kegiatan perkuliahan selalu sesuai jadwal yang telah ditetapkan 

pihak SSC. 


