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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA & LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka  

Rani Setyodewanti, 2006, membuat sebuah penelitian dengan judul “Audit 

Energi Untuk Pencapaian Efisiensi Penghematan Listrik Di Gedung DPRD 

Tingkat II Surabaya”. Dalam penelitiannya langkah awal yang dilakukan adalah 

melakukan audit energi untuk mengetahui pola penggunaan energi dan 

mengetahui potensi penghematan yang dapat dilakukan. Pengambilan data dalam 

penelitian ini dilakukan selama 4 minggu, dengan lima waktu pengamatan dalam 

satu hari. Analisis dilakukan berdasarkan konsumsi energi listrik dan kesesuaian 

intensitas cahaya dalam ruangan hasil pengumpulan dan pengolahan data. Dari 

hasil penelitian yang dilakukan didapatkan potensi penghematan yang dapat 

dicapai di gedung DPRD Tingkat II Kota Surabaya apabila ditinjau dari segi 

perilaku didapatkan potensi penghematan sebesar 17 % dan dari segi pencahayaan 

didapatkan penghematan sebesar 5,38 % [1]. 

Achmad Marzuki, 2012, membuat penelitian audit energi dengan judul 

“Audit Energi pada Bangunan Gedung Direksi PT. Perkebunan Nusantara XIII 

(Persero)”. Dalam penelitiannya diketahui komposisi penggunaan energi dalam 

gedung tersebut terbagi dalam tiga kelompok beban yaitu; beban penerangan 

4,54%, air conditioner (AC) 57,36% dan peralatan kantor lainnya 38,10%. 

Penggunaan energi listrik rata-rata dari rekening listrik selama 8 bulan dari bulan 

maret sampai dengan Oktober 2011 adalah sebesar 39,593 kWh/bulan, dengan 
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tarif rata-rata sebesar Rp 966,10/kWh. Potensi penghematan dari selisih 

penggunaan energi dari penggantian AC konvensional dengan AC inverter hemat 

energi untuk seluruh gedung kantor direksi PT. PN XIII (Persero) adalah sebesar 

Rp 13,083,536/bulan atau Rp 157,002,429/tahun. Penggantian lampu TL dengan 

lampu LED tidak terlalu signifikan dalam penurunan rekening listrik karena 

persentasenya cukup kecil, namun dalam jangka panjang akan berdampak positif 

bagi lingkungan, juga panas yang dihasilkan oleh lampu LED jauh lebih rendah 

(lebih sejuk) dari lampu lain sehingga dapat menurunkan beban kerja AC, dan 

apabila teknologinya sudah lebih murah, lampu LED merupakan alternatif pilihan 

yang tepat untuk solusi hemat energi pada sistem penerangan [2]. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian yang 

pernah ada sebelumnya adalah penulis melakukan penelitian pada ruangan-

ruangan dalam Gedung K.H. Mas Mansur dan penulis mengkhususkan melakukan 

penelitian audit energi hanya pada air conditioner untuk mengetahui 

kontribusinya dalam konsumsi energi. 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Energi 

Energi berdasarkan ilmu fisika adalah kemampuan untuk melakukan 

usaha. Kemampuan ini diukur dengan variabel besarnya usaha yang dilakukan. 

Besaran ini seringkali dikaitkan dengan perpindahan suatu gaya atau perubahan 

temperatur, sehingga memungkinkan penentuan satuan joule (perpindahan gaya 1 

newton sejauh 1 meter), maupun kalor jenis (energi yang dibutuhkan untuk 
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menaikkan temperatur sebesar 1 derajat per satuan massa material). Dalam 

keperluan listrik, energi sering kali dikaitkan dengan konsumsi jumlah listrik [3]. 

Salah satu bentuk energi yang mudah untuk disalurkan adalah energi 

listrik. Pada pusat pembangkit, sumber daya energi primer seperti bahan bakar 

fosil (minyak bumi, gas alam dan batubara), hidro, panas bumi dan nuklir diubah 

menjadi energi listrik. Generator mengubah energi mekanis yang dihasilkan poros 

turbin menjadi energi listrik tiga fase. 

Melalui transformator penaik tegangan (step up transformator) energi 

listrik dikirimkan melalui saluran transmisi bertegangan tinggi menuju pusat-pusat 

beban. Peningkatan tegangan dimaksudkan untuk mengurangi jumlah arus yang 

mengalir melalui saluran transmisi. Dengan demikian saluran transmisi 

bertegangan tinggi akan membawa aliran arus yang lebih rendah. Ini berarti 

mengurangi rugi-rugi panas yang terjadi. Ketika saluran transmisi mencapai pusat 

beban, tegangan tersebut kembali diturunkan menjadi tegangan menengah dengan 

transformator penurun tegangan (step down transformator) [4]. 

Di pusat-pusat beban yang terhubung dengan saluran distribusi, energi 

listrik diubah kembali menjadi bentuk-bentuk energi terpakai lainnya seperti 

energi mekanis, penerangan, pendingin, dan lain-lain. Elemen pokok sistem 

tenaga listrik dapat dilihat pada Gambar 2.1 [4]. 
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Gambar 2.1 Elemen Pokok Sistem Tenaga Listrik  

Setiap alat listrik jika dinyalakan / dihidupkan memerlukan energi listrik. 

Energi yang diperlukan tiap satu satuan waktu disebut daya. Macam-macam daya 

listrik pada arus bolak-balik yaitu [4]: 

1. Daya nyata / daya aktif (P), yaitu daya yang sesungguhnya yang 

dibutuhkan oleh beban. Persamaan daya nyata pada beban yang 

bersifat impedansi yaitu: 

P = V * I * cos φ                                   (2.1) 

Keterangan: 

P    : daya nyata, satuan watt (W) 

V    : tegangan efektif, satuan volt (V) 

I    : arus efektif, satuan ampere (A) 

cos φ : faktor daya 

2. Daya reaktif (Q), yaitu daya yang dibutuhkan untuk pembentukan 

medan magnet atau daya yang ditimbulkan oleh beban yang bersifat 

induktif. Persamaan daya reaktif yaitu: 

Q = V * I * sin φ                     (2.2) 
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Keterangan: 

Q    : daya reaktif, satuan volt-ampere reactive (VAR) 

V    : tegangan efektif, satuan volt (V) 

I    : arus efektif, satuan ampere (A) 

sin φ : faktor daya 

3. Daya semu (S), yaitu daya yang dihasilkan dari perkalian tegangan 

dengan arus listrik. Persamaan daya semu yaitu: 

S = V * I                          (2.3) 

Keterangan: 

S : daya semu, satuan volt-ampere (VA) 

V : tegangan efektif, satuan volt (V) 

I : arus efektif, satuan ampere (A) 

Pada perangkat sumber tegangan listrik nilai faktor daya merupakan hal 

yang sangat penting, karena faktor daya menyatakan tingkat efisiensi dari daya 

listrik yang dihasilkan. Semakin tinggi nilai faktor daya dari perangkat penghasil 

sumber tegangan listrik maka perangkat tersebut memiliki kualitas yang lebih 

baik. Impedansi dari beban menentukan besar arus dan sudut fasa yang mengalir 

pada beban tersebut. Faktor daya merupakan perbandingan daya nyata dengan 

daya semu dan sering disebut cos φ [4]. 

cos φ = 
𝑃

𝑆
                                  (2.4) 
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Keterangan: 

cos φ : faktor daya 

P : daya nyata, satuan watt (W) 

S : daya semu, satuan volt-ampere (VA) 

Besarnya faktor daya adalah 0 < cos φ < 1. Untuk mendapatkan 

pemakaian daya maksimal, faktor daya dapat diusahakan mendekati 1, yaitu 

dengan menambahkan peralatan capacitor bank. Tampilan capacitor bank dapat 

dilihat pada Gambar 2.2 [4]. 

 

Gambar 2.2 Capacitor Bank  

2.2.2 Konservasi Energi 

Negara Indonesia merupakan negara yang kaya sumber energi, tetapi 

pemanfaatannya selama ini belum seimbang karena terlalu banyak bergantung 

pada sumber energi minyak bumi. Sumber energi minyak bumi merupakan 

sumber yang persediaannya terbatas. 

Ketergantungan pada satu sumber energi yaitu minyak bumi dan produk 

turunannya tidak dapat dibiarkan secara terus menerus karena kebutuhan energi 
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akan terus meningkat baik disebabkan meningkatnya industri maupun 

pertambahan jumlah penduduk serta adanya peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. Untuk menghadapi masalah-masalah tersebut, disusunlah langkah-

langkah kebijaksanaan energi oleh pemerintah, langkah-langkah itu adalah [5]: 

1. Intensifikasi, 

2. Diversifikasi, 

3. Konservasi. 

Konservasi memiliki arti pelestarian atau perlindungan. Namun dalam hal 

konservasi energi adalah kegiatan pemanfaatan energi secara efisien dan rasional 

tanpa mengurangi penggunaan energi yang benar-benar diperlukan, sehingga 

penghematan energi dapat dicapai dengan penggunaan energi secara efisien 

dimana manfaat yang sama diperoleh dengan menggunakan energi lebih sedikit 

ataupun dengan mengurangi konsumsi dan kegiatan yang menggunakan energi 

[5]. 

Kebijakan energi dimaksudkan untuk memanfaatkan sebaik-baiknya 

sumber energi yang ada, juga dalam rangka mengurangi ketergantugan terhadap 

minyak bumi, dengan pengertian bahwa konservasi energi tidak boleh menjadi 

penghambat kerja operasional maupun pembangunan yang telah direncanakan. 

Oleh karena itu disamping harus secepatnya mengembangkan sumber-sumber 

energi dari bahan bakar non fosil seperti biomassa, biogas, dan sebagainya, harus 

juga berusaha untuk dapat mengoptimalkan penggunaan energi minyak bumi 

secara lebih tepat, cermat, hemat dan efisien dalam rangka pelaksanaan program 

konservasi energi [5]. 
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2.2.3 Audit Energi 

Usaha-usaha untuk menghemat energi di segala bidang makin dirasakan 

perlu karena semakin terbatasnya sumber-sumber energi yang tersedia dan 

semakin mahalnya biaya pemakaian energi. Usaha-usaha penghematan energi 

pada suatu bangunan komersial hanya dapat dilakukan jika telah diketahui tujuan 

energi tersebut digunakan dan berapa besarnya pemakaian energi di tiap-tiap 

bangunan gedung. Untuk mengetahui hal tersebut maka diperlukan pengetahuan 

tentang audit energi. Berdasarkan kegiatan yang dilakukan pada akhirnya audit 

energi didefinisikan sebagai: kegiatan untuk mengidentifikasi jenis energi dan 

mengidentifikasikan besarnya energi yang digunakan pada bagian-bagian operasi 

suatu industri atau bangunan serta mencoba mengidentifikasi kemungkinan 

penghematan energi [6]. 

Audit energi dapat dilakukan setiap saat atau sesuai dengan jadwal yang 

sudah ditetapkan. Monitoring pemakaian energi secara teratur merupakan 

keharusan untuk mengetahui besarnya energi yang digunakan pada setiap bagian 

operasi selama selang waktu tertentu. Dengan demikian usaha-usaha penghematan 

dapat dilakukan [6]. 

Tipe audit energi dibagi menjadi dua macam, yaitu [7]: 

1. Audit Energi Awal 

Tipe audit ini dilaksanakan dengan menilai konsumsi energi dan 

biaya yang sesuai berdasarkan rekening listrik. Pelaku tipe ini melakukan 

perhitungan ekonomis sederhana untuk penghematan energi dan juga 

memberikan beberapa pilihan upaya untuk menghemat energi. 
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2. Audit Energi Rinci  

Tipe ini membutuhkan data lapangan yang lebih mendetail. 

Konsumsi energi dipilah berdasarkan kebutuhan yang berbeda (pemanas, 

pendingin, penerangan, dan sebagainya) dan faktor-faktor yang berbeda 

yang dapat mempengaruhi keadaan kebutuhan tersebut, seperti kapasitas 

produksi, kondisi iklim, data bahan mentah, dan lain-lain. Ditentukan pula 

biaya dan manfaat dari upaya penghematan energi yang memenuhi kriteria 

dan persyaratan. Tipe ini membutuhkan akusisi data yang detail guna 

mendapat taksiran biaya dan manfaat yang tepat. 

Pada saat akan memutuskan tipe audit yang digunakan, dapat dimulai 

dengan mengumpulkan informasi komponen struktur dan mekanik pada industri 

tersebut. Kebanyakan informasi tersebut dapat dikumpulkan dengan melakukan 

kunjungan langsung agar lebih memudahkan dalam mengidentifikasi area yang 

potensial. Pendekatan terorganisasi untuk mengaudit akan dapat membantu untuk 

mengumpulkan informasi yang berguna dan mengurangi jumlah waktu terbuang 

saat mengevaluasi suatu industri [7]. 

2.2.4 Intensitas Konsumsi Energi (IKE) 

Intensitas Konsumsi Energi (IKE) adalah istilah yang digunakan untuk 

menyatakan besarnya jumlah penggunaan energi tiap meter persegi luas kotor 

(gross) bangunan dalam suatu kurun waktu tertentu. Penggunaan energi dapat 

dihitung jika diketahui [7]: 

a. Rincian luas bangunan gedung dan luas total bangunan gedung (m2),  

b. Konsumsi Energi bangunan gedung per bulan (kWh/bulan), 
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c. Intensitas Konsumsi Energi (IKE) bangunan gedung per bulan 

(kWh/m2/bulan),  

d. Biaya energi bangunan gedung (Rp/kWh). 

Perhitungan IKE diperoleh menggunakan persamaan berikut [7]: 

IKE (kWh/m2/bulan) = 
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑠𝑖 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 (𝑘𝑊ℎ/𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛)

𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑚2)
               (2.5) 

Pemerintah memiliki standar IKE untuk kriteria ruangan dengan air 

conditioner mulai dari kriteria sangat efisien hingga kriteria sangat boros. Standar 

IKE untuk kriteria tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.1.  

Tabel 2.1 Standar IKE Direktorat Pengembangan Energi [7] 

NO Kriteria Ruangan AC 

(kWh/m2/bulan) 

1 Sangat Efisien 4,17 – 7,92 

2 Efisien 7,92 – 12,08 

3 Cukup Efisien 12,08 – 14,58 

4 Agak Boros 14,58 – 19,17 

5 Boros 19,17 – 23,75 

6 Sangat Boros 23,75 – 37,75 
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2.2.5 Air Conditioner 

Pengadaan air conditioner bertujuan agar tercapai kondisi temperatur, 

kelembaban, kebersihan, dan distribusi udara dalam ruangan dan dapat 

dipertahankan pada tingkat keadaan yang diharapkan. Suatu air conditioner bisa 

berupa sistem pemanasan, pendinginan, dan ventilasi. Untuk kondisi iklim 

Indonesia (tropis), proses pengkondisian udara berupa pendinginan banyak sekali 

digunakan. Pendinginan berfungsi untuk menciptakan kondisi nyaman pada 

beberapa aktivitas manusia [8]. 

2.2.5.1  Faktor Pemilihan Air Conditioner 

Beberapa faktor yang dipertimbangkan ketika memilih air conditioner 

yang akan digunakan [8]: 

1. Faktor Kenyamanan 

Faktor kenyamanan dalam ruangan sangat bergantung pada 

beberapa parameter yang terdapat pada air conditioner. Parameter itu 

antara lain temperatur, aliran udara, kebersihan udara, bau, kualitas 

ventilasi dan tingkat kebisingannya. 

Semua parameter tersebut diatur sesuai dengan kondisi kerja yang 

terjadi pada ruangan yang dikondisikan. Dari sudut pandang kenyamanan, 

maka air conditioner yang baik adalah sistem yang mampu menciptakan 

kondisi nyaman yang merata pada semua komponen yang dikondisikan 

dalam ruangan. 
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2. Faktor Ekonomi 

Faktor ekonomi yang menjadi pertimbangan antara lain adalah 

biaya awal untuk pemasangan serta biaya operasi dan perawatan untuk 

sistem setelah peralatan itu difungsikan. Dari sudut pandang faktor 

ekonomi, suatu air conditioner yang baik adalah dengan biaya total 

serendah-rendahnya. 

3. Faktor Operasi dan Perawatan 

Faktor yang secara umum menjadi pertimbangan adalah faktor 

konstruksi yang mudah dimengerti susunan dan cara menjalankannya. 

Secara lebih detail hal ini terkait dengan beberapa kontruksi yang 

sederhana, tingkat efisiensi yang tinggi, mudah dalam perawatan, mudah 

direparasi  jika  terjadi  kerusakan,  dan dapat  melayani  perubahan  

kondisi operasi. 

2.2.5.2  Proses Pengkondisian Udara 

Udara dingin digerakkan oleh fan mengalir melalui supply duct (saluran 

udara keluar) dan melalui supply outlet (lubang keluar) menuju ke ruangan. Udara 

dari dalam ruangan kembali masuk melalui return outlet (lubang masuk) dan 

melalui return duct (saluran udara masuk). Setelah melalui return duct udara 

disaring melalui filter untuk membersihkan udara. Udara yang telah disaring 

masuk melewati celah-celah / permukaan evaporator coils (koil pendinginan) dan 

kembali digerakkan oleh fan (kipas udara) untuk disalurkan kembali ke ruangan. 

Gambaran prinsip kerja air conditioner dapat dilihat pada Gambar 2.3 [8]. 
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Gambar 2.3 Prinsip Kerja Air Conditioner  

2.2.5.3  Komponen Air Conditioner 

Beberapa komponen utama dalam air conditioner [8]: 

1. Fan (Kipas Udara) 

Kipas udara berfungsi menggerakkan udara. Udara yang dialirkan 

fan dapat berupa udara luar, udara ruangan atau gabungan dari udara luar 

dan udara ruangan. Jumlah aliran udara dan kecepatan udara harus diatur, 

agar memperoleh sirkulasi udara yang baik. 

2. Supply Duct (Saluran Udara Keluar) 

Supply duct berfungsi untuk saluran udara dingin yang digerakkan 

oleh fan untuk dikirimkan ke ruangan. 

3. Supply Outlet (Lubang Keluar) 

Supply outlet berfungsi untuk mengatur arah aliran udara dari fan, 

sehingga udara terdistribusi ke seluruh ruangan. Untuk kenyamanan, 

jumlah outlet turut menentukan. 
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4. Ruangan Yang Didinginkan 

Ruangan sebaiknya dalam keadaan tertutup, agar udara dingin 

dalam ruangan tidak terbuang keluar dan udara luar tidak masuk ke dalam 

ruangan. 

5. Return Outlet (Lubang Masuk) 

Return outlet merupakan tempat masuknya kembali udara untuk 

diproses oleh air conditioner. 

6. Return Duct (Saluran Udara Masuk) 

Return duct berfungsi untuk saluran udara yang masuk kembali ke 

dalam air conditioner. 

7. Filter (Saringan Udara) 

Filter berfungsi menyaring udara agar udara yang akan diproses 

tidak kotor / berdebu. Filter ditempatkan pada bagian return duct, dan 

biasanya terbuat dari plastik,  fiber glass atau dari bahan elektro statis. 

8. Evaporator Coils (Koil Pendingin) 

Evaporator Coils berfungsi untuk mendinginkan udara. Sebelum 

udara masuk melewati koil pendingin, udara harus melalui filter agar debu 

tidak tertimbun pada permukaan koil. 

2.2.6 Hubungan Beban Air Conditioner dan Ruangan 

Kebutuhan air conditioner dalam suatu ruangan dihitung dalam satuan 

BTU (British Thermal Unit) per hour atau ditulis BTU/hr. Satuan BTU/hr 

merupakan satuan energi yang digunakan di Amerika Serikat yang didefinisikan 

sebagai jumlah energi untuk meningkatkan atau menurunkan suhu sebesar 1o F. 
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Selain itu, perusahaan air conditioner menggunakan satuan PK dalam menilai 

daya air conditioner untuk suatu ruangan. Dalam konversi satuan daya 9000 

BTU/hr = 1 PK = 0,746 kW. Beberapa daya air conditioner yang diproduksi 

secara umum oleh perusahaan air conditioner antara lain: 

1. 5000 BTU/hr = ½ PK, kode angka: 5 

2. 7000 BTU/hr = ¾ PK, kode angka: 7 

3. 9000 BTU/hr = 1 PK, kode angka: 9 

4. 12000 BTU/hr = 1,5 PK, kode angka: 12 

5. 18000 BTU/hr = 2 PK, kode angka: 18 

6. 24000 BTU/hr = 2,5 PK, kode angka: 24 

Jika suatu ruangan ingin dipasang air conditioner, konsumen perlu 

memperhitungkan berapa besar kebutuhan air conditioner untuk ruangan tersebut. 

Kebutuhan air conditioner untuk sebuah ruangan dapat diperhitungkan dengan 

rumus sebagai berikut [9]: 

Estimasi beban AC (BTU/hr) = (P x L x T x I x E) / 60                 (2.6) 

Keterangan: 

P : Panjang ruangan (dalam satuan kaki/feet). 

L : Lebar ruangan (dalam satuan kaki/feet). 

T : Tinggi ruangan (dalam satuan kaki/feet). 

I : Nilai 10 jika ruang berinsulasi (berada di lantai bawah, atau berhimpit 

dengan ruang lain), nilai 18 jika ruang tidak berinsulasi (di lantai atas). 
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E : Nilai 16 jika jendela menghadap ke utara; nilai 17 jika menghadap ke 

timur; nilai 18 jika menghadap ke selatan; dan nilai 20 jika menghadap ke 

barat. 

1 meter = 3,28 feet dan 1 m2 = 10,76 ft2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


