
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Pengertian

1.1.1.Pengertian Judul

Karakteristik :

Mempunyai sifat yang sesuai dengan perwatakan tertentu. (1)

Akustik :

1.Rancangan dan sifat khusus ruang rekaman, pentas,

auditorium,dsb.(2)

2.Tempat rekaman atau reproduksi suara dilaksanakan. (3)

3.Keadaan ruangan yang dapat mempengaruhi mutu bunyi.(4)

4.Yang melayani indra pendengaran, saraf akustik.(5)

Cahaya :

1.Sinar atau terang (dari sesuatu yang bersinar seperti matahari, bulan,

lampu) yang memungkinkan mata menangkap bayangan benda-

benda disekitarnya.(6)

2.Bentuk gelombang elektromagnetik di kurun frekwensi getar

tertentu yang dapat ditangkap dengan mata manusia.(7)

Dan :

Penghubung satuan ujaran.(8)

Konservasi :

Pemeliharaan dan perlindungan suatu secara teratur untuk mencegah

kerusakan dan kemusnahan dengan jalan mengawetkan, pengawetan.
(9)

1 Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1988, Departemen P dan K, hal : 389, Balai Pustaka, Jakarta
2 Ibid, hal : 18
3 Ibid
4 Ibid
5 Ibid
6 Ibid, hal : 145
7 Ibid
8 Ibid, hal : 183
9 Ibid, hal : 456



Energi :

Daya (kekuatan) yang dapat digunakan untuk berbagai proses

kegiatan.(10)

Pencahayaan :

Penyinaran, pemberian sinar (cahaya). (11)

1.1.2.Pengerian Sub Judul

Pada :

Kata perangkai yang dipakai untuk menunjukkan posisi.(12)

Ruang :

Rongga yang terbatas atau terlingkup oleh bidang.(13)

Laboratorium :

Tempat atau kamar tertentu yang dilengkapi dengan peralatan untuk

mengadakan percobaan (penyelidikan). (14)

Praktek :

Cara melaksanakan secara nyata apa yang disebut dalam teori.(15)

Di :

Preporsisi penunjuk tempat.(16)

Kampus :

Daerah lingkungan bangunan utama perguruan tinggi (universitas,

Akademi) tempat seluruh kegiatan belajar mengajar dan administrasi

berlangsung.(17)

10 Ibid, hal : 231
11 Ibid, hal : 145
12 Ibid, hal : 633
13 Ibid, hal : 755
14 Ibid, hal : 483
15 Ibid, hal : 698
16 Ibid, hal : 203
17 Ibid, hal : 383



UMS :

Universitas Muhammadiyah Surakarta, unit Universitas

Muhammadiyah yang ada di kota Surakarta

1.1.3.Pengertian Judul Keseluruhan

Penelitian Karakteristik akustik, cahaya, dan konservasi energi

pencahayaan pada ruang-ruang laboratorium praktek di kampus UMS adalah

penelitian mengenai sifat-sifat perwatakan rancangan ruang mutu bunyi, sinar

terang cahaya dalam ruang, dan pemeliharaan perlindungan terhadap daya energi

yang dikeluarkan untuk penyinaran ruang pada tempat-tempat uji coba teori

(laboratorium praktek) di Universitas Muhammadiyah Surakarta.

1.2. Peran Penting Penelitian

1.2.1.Karakteristik Akustik

Perkembangan teknik dan gaya hidup moderen menyebabkan banyak

sekali mesin dan sumber-sumber bunyi lain yang mengganggu pendengaran

manusia. Gangguan itu semakin besar, banyak, dan tersebar sampai di pelosok.

Kerja jantung dan peredaran darah memburuk, lalu daya perut dan pencernaan

menurun bersama dengan daya-kerja dan kegembiraan hati yang tidak jarang

menimbulkan perasaan sedih. Gangguan bunyi merupakan beban berat untuk

jaringan saraf dan bisa merusak hubungan baik antar manusia.(18) Untuk itu perlu

dilakukan tindakan pengendalian bising terhadap bangunan gedung yang memiliki

intensitas yang tidak sesuai dengan keinginan penggunaan ruang. Karena bebas

bising adalah salah satu dari kualitas lingkungan yang paling berharga yang dapat

dimiliki suatu gedung atau ruang eksterior dewasa ini. (19)

18 Y.B. MANGUNWIJAYA, 1988, Pengantar Fisika Bangunan hal 20, Djambatan, Jakarta
19 Leslie L. DOELLE, 1985, Akustik Lingkungan, Hal 141, Erlangga, Jakarta



Gambar 1.2.1.a. Contoh Gangguan Bunyi
(Sumber : Cristina E. Mediastika, 2005 : 117)

Gambar 1.2.1.b. Sketsa saraf telingga ke otak
(Sumber : Cristina E. Mediastika, 2005 : 117)

Efek terkecil dari kebisingan adalah mengalihkan perhatian, dan ini tidak

boleh terjadi di ruang laboratorium dimana di dalamnya terdapat aktifitas yang

menuntut konsentrasi. Pemerintah Indonesia memiliki aturan kebisingan dalam

Undang-Undang No. 16/2002 mengenai bangunan Gedung (UUBG) (20). Dalam

peraturan Menkes No. 718/MenKes/Per/XI/87 dan Keputusan Dirjen

Pemberantasan Penyakit Menular (PPM) No. 70-I/PP.03.04.LP. menetapkan

bahwa tingkat kebisingan (dBA) maksimum dalam ruang Laboratorium adalah 35

dBA dan dengan tingkat 45 dBA masih diperbolehkan(21). Untuk itu penelitian ini

penting untuk mengevaluasi kondisi kebisingan yang ada.

20 Cristina E. MEDIASTIKA, 2005, Akustika Bangunan, hal : 27, Jakarta, Erlangga
21 Ibid, hal : 28



1.2.2.Karakteristik Pencahayaan

Indonesia merupakan wilayah dengan iklim tropis lembab, dimana

wilayah ini mendapatkan cahaya alami (matahari) secara melimpah namun juga

memiliki jumlah awan yang cukup banyak. Sehingga kita tidak bisa begitu saja

hanya mengandalkan cahaya matahari untuk pencahayaan karena kondisi awan

yang tidak stabil berpengaruh besar terhadap intensitas cahaya luar. Oleh sebab itu

sistem pencahayaan buatan sangat dibutuhkan untuk mendukung sistem

pencahayaan alami.

Gambar 1.2.2.a. Analisis cahaya matahari ke bumi
(Sumber : Buku pelatihan sain bangunan dengan Software Ecotect V.5, 2005)

Penyokong aktivitas terbesar dalam sebuah laboratorium ialah

pencahayaan, karena cahaya merupakan persyaratan bagi manusia untuk

beraktivitas secara nyaman dan menyenangkan(22). Dalam sebuah ruang

Laboratorium Praktek minimum pencahayaan yang disyaratkan adalah 500

Lux(23), untuk mendapatkan kriteria tersebut, sebuah perancangan tidak bisa hanya

mengandalkan satu sistem pencahayaan saja. Penggunaan sumber pencahayaan

yang tepat dan penetapan level pencahayaan yang direkomendasikan sesuai

dengan fungsi ruang(24) merupakan sejumlah langkah yang dapat dilakukan

sehingga distribusi pencahayaan akan sesuai kebutuhan dan mengeliminasi silau

atau pantulan. Untuk itu penelitian ini penting guna mengidentifikasi apakah

22 Prasasto SATWIKO, 2004, Fisika Bangunan, hal : 79, Yogyakarta : Andi Offset
23 Anwar HADI, 2000, Op. cit, hal : 101
24 ANONIM, SK- SNI- T- 14- 1993-03 . RANTAP 200493, hal.: 40, Departemen Pekerjaan
Umum.



sistem pencahayaan pada ruang laboratorium sudah sesuai dengan standar atau

belum.

Gambar 1.2.2.b. Indra penglihatan dan sumber cahaya
(Sumber : Buku pelatihan sain bangunan dengan Software Ecotect V.5, 2005)

1.2.3.Karakteristik Konservasi Energi Pencahayaan

Kurun 1985-1998, pertumbuhan energi listrik di dunia mencapai rata-rata

1,2%/thn, negara-negara APEC mencapai 2,6%/thn, sedangkan Indonesia

mencapai 7%/thn, (kurun 1985- 2000).[25] Pemerintah RI melalui Direktorat

Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi menyiapkan konsep “Energi Hijau” yang

mendorong, antara lain, (a) penggunaan teknologi dengan pemanfaatan efisiensi

energi, (b) pembudayaan pemanfatan efisiensi energi.(26) Standar konservasi

energi yang telah ditetapkan sejak 1993 (Nomor : 441/KPTS/ 1998) baru

diinstruksikan secara Nasional pada 2005 (Impres No:10/2005) sehingga terdapat

potensi pengabaian penerapan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik

Indonesia, Nomor : 441/KPTS/ 1998 tersebut sebelum pemberlakuan Inpres

No:10/2005.

Tata cahaya merupakan salah satu indikator konservasi energi,

pencahayaan pada gedung mengkonsumsi sekitar 40% dari seluruh pemakaian

listrik. Sehingga, energi yang dikonsumsi untuk pencahayaan buatan berpengaruh

pada peningkatan beban listrik dan beban pendinginan bangunan, oleh karena itu

sistem pencahayaan-buatan harus dipilih secara selektif, efektif dan sesuai dengan

25ANONIM, 2002, Program Konservasi Nasional dan Implementasinya, hal.2, Surabaya:
U.K.PETRA.
26 Ibid, hal 3



kebutuhan ruang sehingga diperoleh konsumsi energi yang dapat dipertanggung

jawabkan.(27)

1.2.4.Peran Penting Penelitian Laboratorium

Tingkat perwujudan Perguruan Tinggi tergantung dari kemantapan

lembaga-lembaga penyangganya, yaitu Fakultas dan Jurusan dengan kelengkapan

berupa sarana penunjang, laboratorium, dan studio. (28)Konsorsium ilmu

pendidikan telah merumuskan definisi operasional laboratorium (dan Studio)

sebagai berikut : Laboratorium (dan Studio) adalah prasarana, dan mekanisme

kerja yang,

• Menunjang secara unik satu atau lebih dharma perguruan tinggi

melalui pengalaman langsung dalam bentuk keterampilan,

pemahaman, dan wawasan dalam pendidikan dan pengajaran serta

dalam pengembangan ilmu teknologi dan pengabdian masyarakat.

• Faktor-faktor serta aspek-aspeknya pada dasarnya dapat dikendalikan

oleh pengajar. (29)

Gambar 1.2.4. Ruang laboratorium
(Sumber : www.laboratory.com)

Laboratorium mempunyai tugas dan fungsi dalam menunjang kelancaran

tugas pendidikan dan aktivitas pembelajaran dengan memberikan layanan kepada

27 ANONIM, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Nomor : 441/KPTS/ 1998
tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung, Hal : 98, Jakarta : Penerbit PU
28Moh AMIEN, 1988, Buku Pedoman Laboratorium dan petunjuk Praktikum Pendidikan, hal : 1
29Ibid



mata kuliah yang mempunyai beban SKS praktikum yang sesuai dengan tujuan

pembentukan laboratorium. Eksistensi laboratorium ini menjadi sangat penting

karena untuk dapat menggambarkan bagaimana suatu teori diterapkan dengan

segala kondisi dan persyaratan yang ditentukan maka tidak mungkin melakukan

penerapan teori secara langsung pada kondisi sebenarnya (di alam) dengan

pertimbangan keterbatasan dana dan laboratorium lapangan yang tidak dimiliki.

1.2.4.1 Jenis-jenis Laboratorium

Laboratorium dibedakan menurut penggunaanya dan spesialisasinya

menurut penggunaan

a. Laboratorium untuk praktikum kuliah yang tertutup digabung dengan

tempat kerja laboratorium (lab) yang banyak dan biasanya dengan barang-

barang keperluan yang sederhana.

b. Laboratorium (lab) untuk penelitian yang tertutup, biasanya dalam ruang

yang tertutup dengan perlengkapan yang khusus dan ruang tambahan

seperti ruang pemisah cairan dan ruang tangki cetakan, dapur kecil, ruang

pengatur suhu dan ruang pendingin dengan suhu yang konstan, ruang foto,

ruang gelap dan ruang lain-lain.

Menurut spesialisasinya

c. Lab kimia dan biologi dengan meja-meja lab yang kokoh dan permanen.

Ruangan mempunyai ventilasi udara yang tinggi, seringkali sebagai

tambahan mempunyai kotak-kotak pergantian udara yang lembab dan

pengap.untuk pekerjaan yang menghasilkan asap dan gas yang banyak.

d. Lab fisika dengan meja yang sebagian besar dapat digerakkan instalasi

listrik yang satu sama lain berbeda dalam sumber energi (saluran kabel).

Pada bidang dinding atau tergantung pada langit-langit dengan sedikit

pergantian udara.

e. Lab khusus untuk tujuan khusus, misalnya lab isotop untuk pekerjaan

dengan bahan yang menghasilkan sinar dalam tingkat kemauan yang

berbeda.



f. Lab steril untuk pekerjaan pada tuntutan udara khusus tersaing yang bebas

debu, misalnya dalam bidang mikroelektrinika atau untuk zat-zat khusus

yang berbahaya, yang pergantiaanya dalam sekitar ruangan melalui

pergantian udara secara khusus dan dalam penyaringan biasanya dihindari.

g. Laboratorium yang dingin untuk pekerjaan dibawah temperatur yang

berlebihan.

Menyikapi kevitalan akan fungsi dari Laboratorium dan Ruang praktek

tersebut, maka sudah seharusnya Ruang laboratorium memiliki standar eksistensi

ruang yang sesuai dengan standar kebutuhan sesuai dengan SNI 19-17025-2000

“Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium

Kalibrasi”. (30) Tata Cahaya dan Akustik, adalah salah satu sistem terpenting

dalam perencanaan sebuah Ruang Praktek Laboratorium. Dimana sistem tata

cahaya yang baik dibutuhkan untuk pekerjaan kecermatan dan ketelitian,

sedangkan sistem akustik yang baik sangat diperlukan guna meningkatkan

konsentrasi, karena pengaruh bising yang paling ringan adalah mengalihkan

perhatian. Dengan kata lain dengan sistem tata Cahaya-akustik yang baik dan

sesuai kebutuhan ruang, maka akan baik pula performa kinerja laboratorium

tersebut. Untuk itulah sangat penting melakukan penelitian ini.

Meskipun Laboratorium-laboratorium praktek di kampus bersifat

akademis, namun sesuai standar SNI 19-17025-2000 bahwa standar mutu dari

laboratorium harus sesuai dengan standar mutu laboratorium industri, baik dari

segi teknis, personel, maupun hasil kerja. Sehingga, penelitian laboratorium UMS

sangat penting untuk mengetahui sebagian standar teknis (Pencahayaan dan

Akustika) apakah sudah sesuai dengan aturan standar industri yang diberlakukan.

30 Anwar HADI, 2000, Sistem Manajemen Mutu Laboratorium, hal : 92, Jakarta, PT Gramedia
Pustaka Utama



Gambar 1.2.4.1. Peta Kampus UMS
(Sumber : Dokumen Jurusan, 2005)

1.3. Proses Identifikasi Masalah

Ruang Laboratorium Universitas adalah suatu tempat aktivitas mahasiswa,

yang persyaratan teknisnya diatur dalam SNI 19-17025-2000 “Persyaratan Umum

Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi”. Dengan

mempertimbangkan sejumlah hal antara lain rekomendasi syarat kebisingan ruang

dalam laboratorium, standar iluminasi cahaya pada ruang laboratorium, dan batas

minimum konservasi energi pencahayaan bangunan untuk ruang laboratorium

universitas sesuai SNI 03-6197-2000 “Konservasi energi sistem pencahayaan

pada bangunan gedung” maka merupakan hal penting untuk mengevaluasi sistem

akustik, pencahayaan, dan konservasi energi pencahayaan sesuai dengan acuan

yang ada.



1.4. Perumusan Masalah

Terdapatnya isu kesenjangan dalam ruang-ruang studi kasus, sehingga

untuk membuktikan dan menyelesaikannya perlu dilakukan sebuah penelitian :

1) Karakteristik Isolasi Kebisingan Pada ruang Praktek Laboratorium.

Tentang bagaimana status sumber bising utama, apakah dari lingkungan,

atau dari dalam gedung, bagaimana pergerakannya, apakah antisipasi

kebisingan sudah sesuai dengan tingkat kebisingan yang terjadi atau

belum?

2) Karakteristik Pencahayaan ruang Praktek Laboratorium.

Tentang bagaimana karakter sistem pencahayaan pada ruang-ruang studi

kasus, sistem pencahayaan apakah yang digunakan dan sistem

pencahayaan apakah yang sesuai untuk diterapkan. Apakah sudah sesuai

dengan peraturan yang ada atau belum?

3) Status Konservasi Energi pada ruang praktek laboratorium.

Untuk mengetahui daya listrik yang digunakan untuk mencapai

illuminance tertentu berdasarkan SNI 03-6197-2000 yang ditetapkan

untuk penerangan ruang kampus dibutuhkan daya 15 W/m². apakah sudah

sesuai dengan standar konservasi atau belum?

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah mencari masalah (problem finding) dan

pemecahan masalah (problem solution)

1) Mencari permasalahan yang ada dalam karakter pencahayaan ruang-ruang

Laboratorium UMS dan mencari pemecahan solusinya.

2) Mencari permasalahan yang ada dalam sistem isolasi kebisingan (noise)

dalam ruang-ruang laboratorium UMS dan menemukan solusi

permasalahannya.

3) Mencari permasalahan yang terjadi dalam status konservasi energi

pencahayaan yang diterapkan dalam ruang-ruang laboratorium UMS dan

menyelesaikan permasalahan tersebut.



1.6. Manfaat Penelitian yang Diharapkan

a. Dari segi isolasi kebisingan dapat memberikan sumbangan pemikiran

dalam bidang akademis tentang contoh penerapan teori kuliah dan

penerapannya dilapangan, memberikan sumbangan pemikiran kepada

pihak industri tentang perencanaan material, dan komposisi bahan aditif

isolasi bunyi, serta memberikan rekomendasi tentang perencanaan dan

desain material isolasi noise pada ruang laboratorium yang akan datang.

b. Dari segi karakteristik pencahayaan dapat memberikan sumbangan

pemikiran dalam bidang akademis dan pengajaran, memberikan

sumbangan pemikiran dalam bidang industri tentang perencanaan,

perancangan, dan desain lampu/penerangan yang tepat guna, serta

memberikan rekomendasi kepada Universitas tentang perencanaan desain

sistem pencahayaan ruang laboratorium yang akan datang.

c. Dari segi konservasi energi pencahayaan dapat menjadi sumbangan

pengetahuan tentang salah satu cara metode penerapan SNI 03-6197-

2000.

1.7. Pendekatan dan Konsep

Pendekatan dalam penelitian ini mengunakan Daylight Factor (DF) dan

Lumen Method untuk bidang pencahayaan, dan Nois Reduction untuk

akustikanya. Sedangkan konsep pemecahan permasalahan penelitian dapat

diupayakan melalui komparasi antara SNI No.03-6197-2000 dan Menkes No.

718/MenKes/Per/XI/87 No. 70-I/PP.03.04.LP dengan pengukuran dilapangan,

selanjutnya akan menghasilkan rekomendasi agar memenuhi ketentuan-ketentuan

yang berlaku.

1.8. Keaslian Penelitian

a. Penelitian Terdahulu

Gatot Santoso, 2005, UMS, penelitiannya yang berjudul Kajian

Kinerja Konservasi – Energi Pencahayaan Studi Kasus Ruang perkantoran,

Lantai 1-3 Bangunan Gedung PT ASTRA INTERNASIONAL Tbk



HONDA, YOGYAKARTA mengurai tentang efisiensi pencahayaan pada

perkantoran.

Sedangkan permasalahan yang diambil adalah pengabaian SNI 03-

6197-2000 “Konservasi energi sistem pencahayaan pada bangunan gedung”

yaitu standar rekomendasi perkantoran sebesar 350 lux, dan standar

konservasi energi pencahayaan pada bangunan perkantoran yaitu � 15

watt/m² karena SNI 03-6197-2000 baru diintruksikan secara Nasional pada

2005 (Inpres No:10/2005) jadi terdapat kemungkinan pengabaian pada

bangunan yang beroperasi sebelum tahun 2005.

b.Keaslian penelitian karakteristik akustik, cahaya, dan konservasi energi

pencahayaan

1. Bahwa penelitian ini berbeda ruang linkup yaitu pada ruang

laboratorium praktek universitas.

2. Bahwa penelitian ini memiliki permasalahan yang berbeda yaitu

akustik, cahaya, dan konservasi energi pencahayaan.

3. Bahwa penelitian ini dilaksanakan pada daerah dan waktu yang

berbeda yaitu di Surakarta dan di tahun 2006.


