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1 BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Energi listrik merupakan salah satu kebutuhan yang saat ini menjadi 

perhatian. Hampir semua perusahaan berlomba-lomba untuk melakukan upaya 

penghematan penggunaan energi listrik ini karena semakin lama bahan bakar 

minyak untuk proses menghasilkan energi listrikpun mulai menipis. Beberapa 

gedung yang memerlukan banyak energi terutama listrik adalah gedung-gedung 

bertingkat, perkantoran dan juga rumah sakit. Pada gedung-gedung tersebut hampir 

50% energi listrik digunakan untuk sistem tata udara (STU). 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 di dalam suatu ruangan[1]. 

Air Conditioner (AC) adalah salah satu alat yang sering digunakan untuk 

mengkondisikan udara, meliputi temperatur, kelembapan, dan gerakan udara yang 

ada pada ruangan-ruangan, selain untuk mengkondisikan udara agar kita dapat 

memperoleh kondisi udara yang nyaman, juga dapat meningkatkan produktivitas 

manusia yang ada pada ruangan tersebut. Sebuah bangunan memiliki beberapa 

fungsi diantaranya untuk membuat manusia yang berada di dalam gedung tersebut 

merasa aman terhadap apa saja yang akan mengancamnya, tidak merasa susah 

melihat karena kurangnya penerangan, tidak merasakan kebisingan yang berlebihan 

dan juga tidak merasakan kepanasan. Kenyamanan termal merupakan salah satu hal 

yang dibutuhkan oleh manusia agar dapat melakukan aktivitas dengan baik seperti 

di dalam rumah, sekolah, di kantor maupun di tempat pertemuan. Tingkat 

kenyamanan memiliki beberapa kriteria, diantaranya dilihat dari iklim suatu 

wilayah berupa paparan sinar matahari, temperatur udara, kelembapan udara, dan 

kecepatan angin, serta faktor manusia yang ada dalam ruangan tersebut, seperti 

jenis pakaian yang digunakan, usia, jenis kelamin, tingkat kesehatan, dan juga 

warna kulit [2]. Lembaga Penyelidikan Masalah Bangunan-Pekerjaan Umum 

(LPMB-PU) menerbitkan Standar Tata Cara Perencanaan Teknis Konservasi 
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Energi pada Bangunan Gedung yang di dalamnya disebutkan temperatur yang 

nyaman untuk orang Indonesia agar dapat melakukan aktivitas dengan optimal 

adalah berkisar 22.8oC-25.8oC dengan kelembapan 70%. Namun angka tersebut 

masih berada di bawah kondisi temperatur udara yang ada di Indonesia, yang dapat 

mencapai 35oC dengan kelembapan 80% [3]. 

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memperoleh tingkat kenyamanan 

termal yang diinginkan adalah dengan menggunakan AC sebagai sistem tata udara. 

Penggunaan tata udara yang tidak tepat dengan kebutuhan yang ada pada suatu 

ruangan akan berakibat pada tidak tercapainya tingkat kenyamanan termal yang 

diharapkan serta menimbulkan pemborosan energi listrik maupun biaya yang 

dikeluarkan akan cukup mahal. Setiap bangunan ataupun ruangan memiliki kondisi 

beban puncak dan beban total yang berbeda-beda yang biasanya akan berubah-ubah 

di setiap waktu. Oleh karena itu, setiap gedung ataupun ruangan yang akan 

menggunakan sistem tata udara perlu memperhatikan terlebih dahulu beban 

maksimum dan beban parsial yang ada, sehingga penggunaan pendingin ruangan 

tepat sesuai dengan kondisi yang diinginkan. 

Gedung Graha Sarana Gresik merupakan gedung multifungsi yang dapat 

digunakan sebagai ruang seminar, wisuda maupun resepsi pernikahan dengan 

kapasitas mencapai 900 orang [4]. Banyaknya pengunjung yang merasa kedinginan 

ketika berada didalam ruang serbaguna tersebut dan belum pernah dilakukannya 

perhitungan beban pendingin yang ada di ruangan tersebut dapat mengartikan 

bahwa perlu dilakukan perhitungan beban pendingin di Gedung Graha Sarana 

Gresik untuk mengetahui seberapa besar beban pendingin yang ada di gedung 

tersebut. Metode yang digunakan untuk menganalisis beban pendingin yang ada 

dalam ruangan tersebut adalah metode Cooling Load Temperature Difference 

(CLTD). Langkah yang dilakukan dalam metode CLTD tersebut adalah melakukan 

perhitungan terhadap temperatur maksimal yang ada di luar ruangan yang 

fungsinya untuk acuan perhitungan beban, mengambil data beban internal maupun 

eksternal yang ada pada ruangan dan data-data yang digunakan untuk mengetahui 

beban pendingin yang ada pada ruangan tersebut [5]. Oleh karena itu, topik yang 
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ada dalam penelitian ini adalah “Analisis Perhitungan Beban Pendingin di Gedung 

Graha Sarana Gresik”.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka perumusan masalah 

dalam penelitian ini, antara lain: 

1. Berapa total beban pendingin pada Gedung Graha Sarana Gresik? 

2. Bagaimana perbandingan total beban pendingin hasil perhitungan dan 

kondisi terpasang pada Gedung Graha Sarana Gresik? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa tujuan yang ingin didapatkan, antara 

lain sebagai berikut. 

1. Mengetahui total beban pendinginan pada Gedung Graha Sarana Gresik. 

2. Mengetahui perbandingan total beban pendingin hasil perhitungan dan 

kondisi terpasang pada Gedung Graha Sarana Gresik. 

1.4 Batasan Masalah 

1. Analisis dilakukan di Gedung Graha Sarana Gresik. 

2. Data diambil dari Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika (BMKG) 

Perak I pada saat beban puncak pada periode 2016-2017. 

3. Tidak ada perubahan temperatur pada dinding (adiabatik). 

4. Kondisi yang ada dalam sistem adalah kondisi steady state. 

5. Nilai COP dari AC konstan sejak awal pemasangan (2.75). 
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