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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara beriklim tropis, yang terletak di benua Asia bagian tenggara.

Indonesia  merupakan negara yang kaya akan  sumber daya energi. Seiring banyaknya jumlah

penduduk dan pertumbuhan ekonomi, maka kebutuhan energi juga semakin meningkat, baik

sektor industri, rumah tangga, komersial, transportasi dan lainnya.

Setiap tahunnya penduduk Indonesia akan semakin bertambah. Bertambahnya jumlah

penduduk maka penggunaan energi akan semakin besar. Dari penggunaan energi yang besar

salah satu dampak yang terjadi adalah banyaknya biaya energi yang dikeluarkan setiap sektor.

Selain dari banyaknya biaya, ini juga mengakibatkan pencemaran terhadap lingkungan. Salah

satu contohnya adalah penggunaan energi pada gedung yang menggunakan AC (Air

Conditioner) untuk  pendingin ruangan.

AC yang banyak dipakai saat ini menggunakan refrigeran freon seperti R-22.

Refrigeran freon R22 ini mempunyai harga indek Ozon Depleting Potential (ODP) sebesar

0,055 dan harga Global Warming Potensial (GWP) sebesar 1.700. Sedangkan harga indek

ODP dan GWP yang aman adalah dibawah dari nilai ODP dan GWP pada refrigeran R22,

contohnya pada refrigeran Hidrokarbon  yang mempunyai nilai ODP = 0 dan GWP = 3, yang

tingkat pemanasan globalnya masih bisa diabaikan (Mainil 2012).

Refrigeran R-22 telah mengalami pembatasan bahkan  harus segera dihapuskan dari

pasaran. Refrigeran yang baik dan banyak digunakan sampai dengan beberapa tahun yang lalu

adalah refrigeran dari kelompok Holokarbon, khususnya CloroFlorocarbon (CFC) dan

HydroFlorocarbon (HCFC). Namun refrigeran ini juga merusak Ozon (O3) dan menyebabkan

pemanasan global. Selain merusak Ozon (O3) dan pemanasan global, refrigeran dari

Holokarbon juga mempengaruhi ekonomi dan besarnya biaya energi yang di keluarkan

(Syahrani 2006).

Untuk menghindari perusakan Ozon (O3), pemanasan global dan biaya energi yang

besar dari penggunaan AC, maka salah satu solusi adalah menggunakan refrigeran yang lebih

ramah lingkungan. Sebelumnya refrigeran R-22 telah diganti dengan refrigeran sintetik

seperti R-407C dan seri R-401. Penggantian refrigeran R-22 ke refrigeran R-407C dan R-401
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juga tidak secara tuntas menyelesaikan masalah ekonomi dan lingkungan. Dari segi teknis,

tekanan kerja pada refrigeran ini saat beroperasi lebih besar, dibanding dengan R-22

(Hidayat 2012).

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN Suska) Riau adalah salah satu

universitas yang ada di Indonesia. UIN Suska Riau terletak di pulau Sumatra tepatnya di

Provinsi Riau. UIN Suska Riau salah satu Universitas di Provinsi Riau berskala Internasional.

UIN Suka Riau mempunyai area yang luas dan gedung yang megah. Setiap gedung yang ada

di area UIN Suska Riau dipasang AC. AC yang dipasang dan dinyalakan bertujuan untuk

memberi kenyamanan dalam ruangan. Dari penggunaan AC menyebabkan pemakain listrik

bertambah besar. Dari pemakaian listrik tersebut menyebabkan biaya yang dikeluarkan akan

bertambah besar juga.

Pemakaian AC dalam jumlah besar di UIN Suska Riau, menyebabkan konsumsi energi

dan ekonomi yang besar. Untuk mengurangi biaya yang dikeluarkan dari pemakain AC di UIN

Suska Riau, salah satu alternatif adalah mengganti refrigeran. Selain dari besarnya biaya

energi, penggunaan AC juga berdampak pada lingkungan hidup. Freon yang ada di refrigeran

AC kebanyakan yang ada di pasaran menggunakan bahan-bahan seperti CFC

(Cloroflocarbon) dan HCFC (Hydroflorocarbon). Apabila zat dari CFC lepas  ke udara dan

terkena sinar ultraviolet maka akan terurai. Atom khlorin (Cl) akan terlepas dan bereaksi

dengan ozon (O3) mengambil satu atom oksigen dari ozon (O3) untuk membentuk khlorin

monoksida dan (O) oksigen. Reaksi ini akan mengakibatkan kerusakan pada Ozon (O3) dan

menyebabkan pemanasan global.

Hidayat (2010) mengatakan dengan berkembangnya kebijakan global dibidang

lingkungan dan teknologi, khususnya pada bidang refrigeran. Teknologi yang berkembang

mampu menciptakan refrigeran yang menggunakan bahan-bahan yang ramah terhadap

lingkungan. Refrigeran yang ramah lingkungan ini akan menjadi pengganti refrigeran sintetik

yang merusak Ozon (O3) dan menyebabkan pemanasan global. Sebagai bukti dari teknologi

yang canggih adalah, adanya refrigeran Hidrokarbon (Hc) yang sekarang banyak digunakan.

Refrigeran hidrokarbon R-290 memiliki kelebihan dibanding dengan refrigeran-refrigeran

sintetik lainnya. Selain ramah lingkungan juga baik dari sifat fisika, termodinamika dan

hemat listrik.
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Salah satu jenis refrigeran hidrokarbon atau R-290 adalah MC-22. Refrigeran

hidrokarbon juga salah satu produk yang ramah lingkungan. Refrigeran hidrokarbon tidak

termasuk dari Bahan Perusak Ozon (BPO) dan juga bukan Gas Rumah Kaca (GRK).

Kementrian Lingkungan Hidup No. B1084/Dep III/2/LH/2/2006 tanggal 24 Februari 2006

mengatakan bahwa refrigeran Hidrokarbon dapat memenuhi kriteria produk yang ramah

lingkungan dalam ketentuan ISO14000  (Hidayat 2012).

Selain ramah lingkungan refrigeran MC-22  juga hemat energi. Refrigeran

Hidrokarbon jenis MC-22 ini tekanannya lebih rendah dibanding refrigeran R-22 dan

refrigeran sintetik lainnya (Hidayat 2012). Dalam penelitian Hidayat (2012) juga telah

membuktikan bahwa  konsumsi energi listrik lebih rendah setelah menggunakan MC-22

dibandingkan sebelum menggunakan MC-22 yaitu dari 9,1 kWh menjadi 7,2 kWh selama 10

jam operasi.

Dari penjelasan di atas, maka UIN Suska Riau memiliki pilihan untuk  mengganti

refrigeran yang digunakan sekarang dengan refrigeran hidrokarbon yang ramah lingkungan,

dan hemat dari segi ekonomi. Namun demikian, belum ada studi analisis ekonomi dan

lingkungan hidup di UIN Suska Riau, jika refrigeran yang dipakai sekarang diganti dengan

jenis refrigeran hidrokarbon. Studi sejenis ini penting sebagai bahan pertimbangan bagi UIN

Suska Riau sebelum memutuskan mengganti refrigeran. Biaya investasi yang diperlukan

untuk mengganti refrigeran dan potensi keuntungan ekonomi dari biaya operasional dan

perawatan, adalah informasi penting yang diperlukan. Selain itu, keuntungan lingkungan

hidup juga merupakan pertimbangan yang penting.

Studi ini tidak hanya penting bagi UIN Suska Riau, tetapi juga akan bermanfaat bagi

pemilik, pengelola, dan pengguna gedung-gedung lain, khususnya gedung perkantoran di

kawasan tropis. Karena studi ini menyajikan analisis yang nantinya akan menyimpulkan

apakah penggantian refrigeran jenis HCFC ke refrigeran Hidrokarbon (HC) menguntungkan

secara ekonomi dan lingkungan hidup. Dari latar belakang di atas maka penelititian ini

diusulkan dengan judul “Analisis  Ekonomi dan Lingkungan Hidup dari Penggantian

Refrigerant Air Conditioner di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau”.

Fokus penelitian ini adalah membandingkan biaya dan dampak lingkungan  sebelum dan

setelah menggunakan refrigeran hidrokarbon.
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1.2 Rumusan Masalah

Dari latar  belakang yang dijelaskan di atas, rumusan masalah penelitian ini dapat

dirangkum dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana status penggunaan refrigeran AC di UIN Suska Riau (jenis refrigeran,

biaya listrik dari AC dan biaya perawatan AC) ?

2. Bagaimana dampak penggunaan refrigeran di UIN Suska Riau terhadap lingkungan

hidup ?

3. Apa jenis refrigeran yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan, serta bagaimana

karakteristiknya ?

4. Apa pengaruh penggantian refrigeran CFC dan HCFC dengan refrigeran Hidrokarbon

ditinjau dari aspek ekonomi dan lingkungan hidup ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari latar belakang di atas tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui kondisi penggunaan refrigeran AC (Air Conditioner) di Universitas Islam

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau saat ini, dan melakukan analisis ekonomi dan

lingkungan hidup.

2. Melakukan eksperimen untuk membandingkan  penghematan energi segi ekonomi dan

lingkungan hidup dari penggunaan refrigeran CFC, HCFC dengan refrigeran

hidrokarbon.

3. Melakukan pemodelan ekonomi dan lingkungan hidup, jika refrigeran AC di

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau diganti dengan refrigeran

hidrkarbon.

1.4 Batasan Penelitian

Untuk menghindari kesalah fahaman dan mengarah pada pokok pembahasan dalam

penelitian ini, maka penulis membuat batasan masalah yaitu, penelitian ini hanya di lakukan

di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau jalan HR. Soebrantas Panam Pekanbaru.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah :
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1. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau akan mengetahui biaya yang

dikeluarkan pada AC dan dampak ekonomi serta  lingkungan hidup dan  penggunaan

refrigeran saat ini.

2. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau memiliki pilihan untuk

menggunakan jenis refrigeran lain serta analisis ekomoni dan lingkungan hidup dari

pilihan tersebut.

3. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi sektor bangunan lain, tentang peluang

ekonomi dan lingkungan hidup dari efesiensi energi melalui pengganti refrigeran AC,

khususnya di Riau dan kawasan tropis lainnya.

1.6 Sistematika Penulisan.

Berikut merupakan susunan sistematika penulisan laporan Tugas Akhir. Adapun

susunannya adalah sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN : pada bab ini berisi tentang penjelasan latar belakang,

tujuan, batasan masalah, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

2. BAB II LANDASAN TEORI : pada bab ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan

dengan penelitian.

3. BAB III METODELOGI PENELITIAN : pada bab ini merupakan langkah-

langkah yang dilakukan saat penelitian dan saat melakukan perhitungan analisis.

4. BAB IV HASIL DAN ANALISA : merupakan pembahasan yang sangat penting,

karna pada bab ini pertanyaan, tujuan serta manfaat dari bab I harus terjawab.

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN : pada bab ini merupakan rangkuman dari

bab IV, kemudian saran yang akan dilakukan oleh peneliti beikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


