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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1  Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi 

literatur, eksplorasi, dan konservasi energi. Studi literatur dilakukan untuk : 

1. Mempelajari konsep audit energi listrik air conditioner, 

2. Mempelajari perhitungan Intensitas Konsumsi Energi Listrik (IKE) air 

conditioner, 

3. Mempelajari peluang penghematan energi listrik air conditioner untuk 

mencapai efisiensi energi listrik. 

Eksplorasi yang dilakukan yaitu observasi pada ruangan-ruangan dan air 

conditioner-nya. 

Konservasi energi merupakan peningkatan efisiensi energi yang digunakan 

atau proses penghematan energi. Dalam proses ini melibatkan adanya audit energi 

yaitu suatu metode untuk menghitung tingkat konsumsi energi di suatu gedung 

atau bangunan yang mana hasilnya nanti akan dibandingkan dengan standar yang 

ada untuk kemudian dicari solusi penghematan konsumsi energi jika tingkat 

konsumsi energinya melebihi standar yang ada. 
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3.2  Variabel Penelitian 

Variabel penelitian berupa besar konsumsi energi listrik air conditioner 

berdasarkan audit energi rinci serta kemungkinan penghematan berdasarkan 

kondisi di lapangan. Pada audit energi rinci akan dihitung IKE air conditioner 

berdasarkan observasi penggunaan energi listriknya secara detail untuk 

mengetahui berapa besar kontribusinya dalam konsumsi energi listrik. Penelitian 

dilakukan pada tanggal 18 April 2016 sampai dengan tanggal 6 Mei 2016 di 

Gedung K.H. Mas Mansur Universitas Islam Indonesia. 

3.3  Peralatan 

Alat yang digunakan untuk penelitian audit energi listrik air conditioner 

pada ruangan-ruangan dalam Gedung K.H. Mas Mansur yaitu: 

1.  LUTRON DW-6092 Power Analyzer 

Alat ini memiliki spesifikasi sebagai berikut: 

 3 phase/4 wire 

 True power: W, kW, MW 

 VA, KVA, MVA, VAR, KVAR, MVAR 

 PF (power factor) 

 Voltage measurement range: 10 - 600 ACV 

 Current measurement range: 0.2 A - 1200 ACA 

2. FLUX 62 MAX Infrared thermometer 

Alat ini memiliki spesifikasi sebagai berikut: 

 Temperature range: -30 °C - 500 °C 

 Accuracy: ±1.5 °C or ±1.5% of reading 
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3.4  Jalannya Penelitian 

3.4.1  Pengukuran Konsumsi Energi 

Sebagaimana yang disarankan Departemen Pertambangan dan Energi, 

audit energi pada bangunan gedung pada intinya terdiri dari dua bagian, yaitu 

audit energi awal dan audit energi rinci. Pada penelitian ini audit yang akan 

dilaksanakan adalah audit energi rinci terhadap air conditioner. Kegiatan audit 

energi rinci meliputi: 

1. Pengukuran energi 

Pengukuran energi yang dilakukan yaitu mengukur konsumsi energi 

listrik tiap air conditioner di ruangan-ruangan dalam Gedung K.H. 

Mas Mansur. 

2. Penelitian energi  

Audit energi rinci dilakukan untuk mengetahui profil penggunaan 

energi oleh air conditioner di ruangan-ruangan dalam bangunan 

sehingga dapat diketahui ruangan mana dengan air conditioner yang 

pemakaian energinya sangat besar. Dari hasil pengukuran dan 

penelitian energi dibuat profil penggunaan energi air conditioner. 

3.4.2 Mengenali Peluang Hemat Energi (PHE) 

Hasil pengukuran selanjutnya ditindaklanjuti dengan perhitungan besarnya 

Intensitas Konsumsi Energi (IKE) listrik air conditioner dan penyusunan profil 

penggunaan energinya. Besarnya IKE air conditioner didapatkan dari hasil 

perhitungan dibandingkan dengan IKE target berdasarkan standar pemerintah. 

Apabila hasilnya ternyata tidak melebihi target maka kegiatan audit energi dapat 
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dihentikan. Apabila peluang hemat energi telah dikenali maka perlu ditindak 

lanjuti dengan analisis peluang hemat energi, yaitu dengan cara membandingkan 

potensi perolehan hemat energi dengan biaya yang harus dibayar untuk 

pelaksanaan rencana penghematan energi yang direkomendasikan.  

3.4.3 Rekomendasi Peluang Hemat Energi 

Dalam rekomendasi PHE perlu dikumpulkan dan diteliti sejumlah 

masukan yang dapat mempengaruhi besarnya energi, air conditioner yang 

digunakan dan kesesuaian kebutuhan air conditioner dengan ruangan tersebut. 

Untuk mengetahui kesesuaian besar kebutuhan air conditioner dengan ruangan 

dilakukan perhitungan estimasi menggunakan Rumus 2.6. Jika nilainya melebihi 

estimasi maka rekomendasinya yaitu diadakan reinstalasi air conditioner. 

Diagram alir penelitian diperlihatkan pada Gambar 3.1. 
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Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian 

Mulai 

Pengukuran Konsumsi Energi AC 

Mengenali Kemungkinan PHE 

Analisis PHE 

Data Hasil Pengukuran Konsumsi Energi AC 

Periksa IKE AC > Target ? 

Rekomendasi PHE 

Selesai 

Tidak 

Ya 


