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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Energi listrik telah menjadi salah satu kebutuhan utama bagi manusia 

untuk membantu mengerjakan sebagian besar aktivitasnya. Pertumbuhan 

penduduk, ekonomi serta perkembangan teknologi menjadikan listrik sebagai 

kebutuhan utama yang harus dipenuhi. Salah satu usaha  manusia dalam 

pemenuhan kebutuhan sehari–hari salah satunya adalah dengan menggunakan 

peralatan elektronik. Tetapi dalam pengggunaanya yang besar berbanding terbalik 

dengan pertumbuhan suplai listrik oleh PT, PLN (pesero) yang masih belum 

sesuai dengan kebutuhan energi listrik yang dibutuhkan.   Kebutuhan energi listrik 

yang besar terserap oleh alat-alat listrik yang memiliki konsumsi energi listrik 

yang besar seperti di pendingin udara, pencahayaan dengan penggunaan yang 

belum sesuai dengan standar pemakaian. 

Ditinjau dari segi efisiensi efektifitas maupun optimalisasi pemakaian 

peralatan, Pemakaian energi listrik pada bangunan di Indonesia terboros di Asia 

Tenggara serta menyumbang 30% emisi gas rumah kaca adalah yang dihasilkan 

dari alat-alat listrik seperti pendingin ruangan dan efek panas yang dihasilkan dari 

alat-alat listrik. Untuk itu sudah harus difikirkan dan disepakati sejak perencanaan 

awal antara perencana, pemilik dan pelaksana. Untuk mengatur penghematan 

penggunaan listrik dengan tidak hanya mengurangi penggunaan energi nya tetapi 

juga memperhatikan kenyamanan serta penerapan pola operasi yang efisien. Di 

samping itu, pemasangan alat tambahan yang lebih meningkatkan performa sistem 

sehingga  pemakaian energinya lebih rendah tanpa mengurangi kenyamanan juga 

merupakan aspek yang penting (Hasan, 2014).  

Fakultas Sains dan Teknologi didirikan pada akhir tahun 2001 sebagai 

persiapan perubahan status dari Institut Agama Islam Negeri Sultan Syarif Qasim 

(IAIN SUSQA) Pekanbaru menjadi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau (UIN Suska) Riau. Cikal bakal berdirinya Fakultas Sains dan Teknologi 

bermula dibukanya Jurusan Teknik Informatika pada tahun 1999 dan jurusan 
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Teknik Industri pada tahun 2001. Pada tahun 2002, dibentuk Jurusan Sistem 

Informasi dan Matematika Terapan, kemudian pada tahun 2003 dibentuk Jurusan 

Teknik Elektro dengan program studi Teknik Elektronika. Dengan jumlah 5 

jurusan dan beberapa gedung utama fakultas serta fasilitas laboratorium sebagai 

pendukung perkuliahan dengan jadwal tatap muka serta praktikum yang padat. 

Untuk itu pemakaian fasilitas listrik serta fasilitas laboratorium bertenaga listrik 

akan berpengaruh terhadap besar nya beban listrik maupun tagihan pembayaran. 

Gambar 1.1 adalah grafik persentase konsumsi energi listrik di gedung utama 

Fakultas Sains dan Teknologi dengan jumlah 55 ruangan:  

 

 
Gambar 1.1 Grafik Persentase Konsumsi Energi Listrik  

Fakultas Sains dan Teknologi 
(Sumber : Data Fasilitas dan Teknisi UIN SUSKA RIAU 2017) 

 

 Berdasarkan Gambar 1.1 terlihat besarnya persentase konsumsi energi 

yang diserap peralatan listrik yang ada di gedung ini. Konsumsi energi terbesar di 

sektor penerangan, komputer dan Air Conditioner (AC) masing-masing 48%, 15 

%, 8% dan 29% dan peralatan listrik lainya, dengan total penerangan 395 unit, 

komputer 125 unit, Air Conditioner (AC) 66 unit dan 235 unit alat listrik lainya 

yang digunakan secara tetap oleh aktivitas akademik. Dengan banyaknya 

pengunaan alat listrik tersebut dan pola operasi-operasi dalam penggunaan alat-

alat listrik secara rutin tanpa memperhatikan jumlah konsumsi energi listrik yang 

48% 

15% 

8% 

29% 

Persentase Konsumsi Energi Listrik Fakultas 
Sains dan Teknologi Tahun 2017 

Penerangan

Komputer

AC

lainya



I-3 
 

sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI)  dan kebutuhan akan berdampak pada 

besarnya konsumsi energi. Selain itu banyaknya konsumsi energi juga 

dipengaruhi oleh banyaknya penggunakan alat-alat listrik dilaboratorium. Berikut 

grafik persentase konsumsi energi listrik di gedung Laboratorium Fakultas Sains 

dan Teknologi: 

 
Gambar 1.2 Grafik Persentase Konsumsi Energi Listrik  

Laboratorium Fakultas Sains dan Teknologi 
(Sumber : Data Fasilitas dan Teknisi UIN SUSKA RIAU 2017) 

 

 Berdasarkan Gambar 1.2 Grafik Konsumsi Energi Listrik Laboratorium 

Fakultas Sains dan Teknologi, juga dapat terlihat Konsumsi energi terbesar di 

sektor Penerangan, Komputer, Air Conditioner (AC). masing-masing 20%, 67%, 

3% dan 20% peralatan listrik lainya, dengan total penerangan 168 unit, komputer 

565 unit, Air Conditioner (AC) 29 unit dan 83 unit alat listrik lainya yang 

digunakan secara tetap oleh aktivitas akademik. Aktifnya kegiatan praktikum di 

setiap semesternya serta kegiatan penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa 5 

jurusan serta dosen dapat berpengaruh terhadap besarnya energi penggunaan 

listrik di Laboratorium Fakultas Sains dan Teknologi. Penggunaan fasilitas alat-

alat listrik dengan konsumsi energi listrik yang besar di Fakultas Sains dan 

Teknologi dapat berpengaruh terhadap pemakaian kWh perbulan nya yang 

dibayarkan. Berikut Grafik pemakaian konsumsi kWh energi listrik di Fakultas 

Sains dan Teknologi dan Laboratorium Fakultas Sains dan Teknologi:   
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Gambar 1.3 Konsumsi Energi Listrik 
(Sumber: Bagian Keuangan UINSUSKA RIAU, 2017)  

 

 Berdasarkan Gambar 1.1 terlihat penggunaan konsumsi energi listrik 

Fakultas Sains dan Teknologi Januari - Desember 2017 terlihat besarnya 

konsumsi energi yang digunakan. Besar konsumsi energi pada tahun 2017 

diakibatkan dari aktivitas perkuliahan, penggunaan fasilitas laboratorium dan 

budaya dalam penggunaan fasilitas listrik seperti AC dan Penerangan yang 

dibiarkan hidup walaupun tidak ada aktivitas. Fakultas Sains dan Teknologi 

memiliki total luas 3 lantai gedung sebesar 2.148 M
2
 dan gedung Laboratorium 

Fakultas Sains dan Teknologi sebesar 1.150 M
2
,
 
luas kedua gedung 3298 m

2 

dengan jumlah pemakaian energi listrik tahun 2017 sebesar 820.816 kWh dengan 

nilai intensitas konsumsi energi (IKE) listrik pertahun sebesar 248,883 

kWh/m
2
/tahun dan rata-rata perbulanya 20,74 kWh/m

2
/bulan. Nilai ini termasuk 

dalam kategori boros  karena melebihi Standar Nasional Indonesia (SNI) sebesar 

4,17 kWh/m
2
/bulan - 7,92 kWh/m

2
/bulan yang di kategorikan sangat efisien untuk 

bangunan pemerintahan. Selain itu, berdasarkan keterangan dari bagian teknisi 

dan keuangan  UIN Suska Riau, pada tahun 2017 terjadi peningkatan penggunaan 

listrik yang diakibatkan dari penggunaan daya listrik yang berlebihan.  
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Berikut hasil perhitungan IKE Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suska 

Riau tahun 2017: 

Tabel 1.1 Rekapitulasi Nilai IKE Perbulan Tahun 2017. 

No. Bulan 
Konsumsi Energi 

Listrik (kWh) 

IKE 

kWh/m
2
/bulan 

Kategori 

1. Januari 65.400 19,83 Boros 

2. Februari 73100 22,16 Boros 

3. Maret 75.240 22,81 Boros 

4. April 85.000 25,77 Sangat Boros 

5. Mei 80.300 24,34 Sangat Boros 

6. Juni 75.000 22,74 Boros 

 7. Juli 55.000 16,67 Agak Boros 

8. Agustus 50.530 15,32 Agak Boros 

9. September 45.246 13,71 Cukup Efisien 

10. Oktober 65.300 19,79 Boros 

11. November 70.300 21,31 Boros 

12. Desember 80400 24,37 Sangat Boros 

Total 820.816 20,74 Boros 

Sumber: Pengolahan Data Fakultas Sains dan Teknologi, 2018. 

 

Berdasarkan hasil tabel 1.1 intensitas konsumsi energi pada bulan april, 

mei dan desember sangat boros karena pada bulan tersebut di tahun 2017 

termasuk bulan dengan aktivitas perkuliahan yang tinggi, terdapat beberapa acara 

dilingkungan fakultas, aktivitas praktikum yang padat dan budaya boros energi. 

Oleh karena itu, untuk mendukung program pemerintah terhadap konsumsi energi 

sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) di sektor gedung. Pemerintah 

menargetkan penghematan energi di tahun 2025 dengan target penghematan 

diseluruh sektor mencapai 20 % dan khusus potensi penghematan konsumsi sektor 

gedung atau rumah tangga menurut  Menteri ESDM mencapai 10% (Berchmans 

dkk, 2014). Selain itu sering terjadi pemadaman arus listrik  dalam kurun waktu 

yg lama di kota pekanbaru dikarenakan perbaikan jaringan dan terjadi defisit 

energi listrik.  Perlu adanya dukungan dan konsistensi tindakan konservasi energi 

pada penggunaan listrik agar lebih efektif dan efisien dengan pemilihan alternatif 

dari audit energi digedung Fakultas dan Laboratorium Fakultas Sains dan 

Teknologi.  

Adapun langkah audit energi ini dilakukan dengan menghitung nilai 

intensitas konsumsi energi (IKE) untuk mengetahui kategori pemborosan 
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konsumsi energi listrik, Analytical Network Process (ANP) menggunakan aplikasi 

super decision untuk memilih alternatif perbaikan potensi penghematan energi 

listrik dan Benefit Cost Ratio (BCR) untuk analisis biaya investasi dari 

penghematan energi. Penghematan energi yang terpilih dapat direkomendasi dan 

diterapkan dalam manajemen energi jangka pendek, menengah dan panjang. 

Penghematan energi di Fakultas dan Laboratorium Sains dan Teknologi sesuai 

dengan penghematan energi turut serta mendukung kebijakan pemerintah dalam 

menangani pemborosan energi dan pengembangan jumlah suplai listrik, Sehingga 

judul penelitian ini adalah “Audit Energi Untuk Pemilihan Peluang Penghematan 

Biaya Konsumsi Energi di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. 

                     

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah penelitian ini berdasarkan pemborosan 

penggunaan energi listrik dan adanya budaya penggunaan fasilitas listrik 

dilingkungan Fakultas Sains dan Teknologi yang boros. Maka perlu dilakukan 

audit energi untuk pemilihan peluang penghematan biaya konsumsi energi listrik 

dengan nilai kelayakan investasi di gedung tersebut.  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan usulan perbaikan 

peluang penghematan biaya konsumsi energi pada gedung fakultas Sains dan 

Teknologi.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

1. Bagi Instansi 

a. Hasil Penelitian dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi perusahaan atau 

instansi UIN Suska Riau untuk mengevaluasi penggunaan, Perawatan 

serta penerapan perilaku hemat energi. 
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2. Bagi Mahasiswa 

a. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang berhubungan dengan 

Instansi dari teori yang telah dipelajari. 

b. Dapat membandingkan ilmu yang didapatkan dibangku kuliah dengan 

penerapan di perusahaan atau instansi. 

3. Bagi Instansi Pendidikan (Akademik) 

a. Menambah referensi pustaka. 

b. Untuk pengembangan pengetahuan serta meningkatkan kualitas dalam 

proses belajar mengajar. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah penelitian ini adalah: 

1. Menggunakan histori tagihan listrik dari Januari 2017 – Desember 2017. 

2. Penelitian dilakukan digedung Fakultas dan Laboratorium Sains dan 

Teknologi. 

3. Menggunakan data teknisi gedung dan rekapitulasi fasilitas gedung 2017. 

4. Pemilihan usulan perbaikan berdasarkan alternatif terpilih digedung Fakultas 

Sains dan Teknologi. 

5. Audit dilakukan secara makro. 
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1.6 Posisi Penelitian 

Berikut ini adalah posisi peneliti dalam melakukan penelitian: 

Tabel 1.2 Posisi Penelitian 
No Penulis Judul Penelitian Tujuan Tahun 

1. Aldianti Dea 

Putri 

Pemilihan Alternatif Peluang Hemat 

Energi Listrik Dengan Pendekatan 

Metode ANP dan Promethee 

1. Untuk menghitung tingkat konsumsi energi pada gedung. 

2. Menentukan Alternatif rekomendasi penghematan energi 

2014 

2. Jati Untoro, 

Herri 

Gusmedi, 

Nining 

Purwasih 

Audit Energi dan Analisis 

Penghematan  Konsumsi Energi Pada 

Sistem Peralatan Listrik di Gedung 

Pelayanan Unila 

1. Menentukan IKE (Intensitas Konsumsi Energi) serta besar 

beban pemakaian berdasarkan observasi penggunaan energi 

secara detail dan waktu penggunaannya. 

2. Mencari peluang untuk melakukan penghematan energi dan 

penghematan biaya berdasarkan kondisi real dilapangan. 

2014 

3. Riky Dwi 

Puriyanto, 

Sunardi, 

Ahmad Azhari 

Evaluasi Nilai IKE Melalui Audit 

Energi Awal Kampus 3 Universitas 

Ahmad Dahlan 

1. Untuk mengetahui besar konsumsi energi yang dibutuhkan pada 

gedung kampus 3 Ahmad Dahlan. 

2. Mencari peluang hemat energi yang dapat diterapkan untuk 

efisiensi listrik. 

2017 

4. Stevanus 

Widjaja, Togar 

Panjaitan 

Audit dan Manajemen Energi Pada 

Hotel Quest 

1. Menentukan Intensitas Konsumsi Energi (IKE).  

2. Melalukan Perbaikan sistem pemakaian ala-alat elektronik yang 

lebih efisien. 

2015 

5. Dayu Haryo 

Pamuji 

Audit Energi Untuk Pemilihan Peluang 

Penghematan Biaya Konsumsi Energi 

di Fakultas Sains dan Teknologi. 

 

1. Untuk mengetahui nilai Intensitas Konsumsi Energi (IKE) di 

Fakultas dan Laborataorium Fakultas Sains dan Teknologi. 

2. Memberikan rekomendasi dalam rangka upaya penghematan 

energi di Fakultas Sains dan Teknologi. 

3. Menganalisa kelayakan dari segi manfaat biaya dari peluang 

penghematan energi. 

 

2018 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penyusunan laporan penelitian adalah dengan 

menggunakan format tugas akhir, di Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, posisi 

penelitian dan sistematika penelitian. 

BAB II    LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan mengenai teori yang berkaitan penelitian. Selain 

itu juga berisi tinjauan pustaka yang berasal dari peneliti terdahulu. 

Pada landasan teori ini dijelaskan tentang energi, audit energi, energi 

listrik, Intensitas Konsumsi Energi (IKE), teori keputusan, Analytical 

Network Process (ANP) dan Benefit Cost Ratio (BCR). 

BAB III  METODOLOGI PENULISAN 

Bab ini menjelaskan mengenai tahapan-tahapan yang akan dilakukan 

dalam penulisan laporan. Yang mana tahapan tersebut dimulai , 

melakukan identifikasi masalah, mencari studi literatur, membuat 

perumusan masalah, penetapan tujuan, melakukan pengumpulan data 

untuk penelitian, melakuka pengolahan data, selanjutnya melakukan 

analisa dari pengolahan data, dan diakhiri dengan penutup. 

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Bab ini berisikan data fakta yang diperoleh dari penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti. Data yang dikumpulkan tersebut akan 

dilakukan pengolahannya di dalam bab ini. 

BAB V    ANALISA DATA 

Bab ini berisikan mengenai analisa hasil pengolahan data. Peneliti akan 

menganalisa semua yang berada pada bab pengumpulan dan 

pengolahan data guna memberi solusi dari permasalahan. 
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BAB VI   PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran. Yang mana kesimpulan ini 

menjawab dari tujuan dilakukannya penelitian ini. Setelah menjawab 

tujuan berupa kesimpulan, maka selanjutnya memberikan saran untuk 

peneliti selanjutnya juga perusahaan yang diteliti. 

 

 

 

 


