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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Tuntutan pasar terhadap berbagai inovasi, kualitas dan kuantitas hasil 

produksi terus meningkat, sehingga perusahaan juga dituntut untuk meningkatkan 

efisiensi proses produksinya sebagai syarat untuk bisa terus bertahan di tengah 

persaingan global. Perusahaan dituntut untuk mampu menekan biaya produksi 

akan tetapi mempertahankan cara-cara yang memenuhi kelayakan teknis, dapat 

dibenarkan secara ekonomis, tidak mengganggu keseimbangan lingkungan dan 

dapat diterima oleh masyarakat. Peningkatan efisiensi produksi ini tidak terlepas 

dari penggunaan energi di perusahaan tersebut khususnya pemakaian energi listrik 

yang sangat berpengaruh pada biaya produksi. Untuk meningkatkan efisiensi 

energi, usaha yang harus dilakukan adalah mencari sumber-sumber pemborosan 

energi, analisa berbagai kemungkinan penghematan energi serta 

memperhitungkan langkah- langkah yang harus dilakukan yang akan 

diimplementasikan dalam bentuk konservasi energi, di mana konservasi energi 

bagi suatu perusahaan berarti menghemat pemakaian energi dan dengan 

menurunkan biaya energi yang berarti juga meningkatkan daya saing. 

Konservasi energi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas 

dalam penggunaan energi. Beberapa pendapat yang mencoba mengartikan 

konservasi energi yaitu dengan tidak melakukan suatu kegiatan atau mengurangi 

suatu kegiatan yang mengkonsumsi energi sudah dapat dikatakan sebagai usaha 
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konservasi energi. Konservasi energi bukan berarti bekerja tanpa menggunakan 

energi atau membatasi pemasukan energi. Salah satu upaya konservasi energi 

adalah dengan memanfaatkan sumber-sumber energi yang masih bisa 

dimanfaatkan dengan daya guna yang lebih tinggi. Misalnya upaya-upaya untuk 

memanfaatkan kembali ene rgi yang terbuang yang masih bisa dimanfaatkan untuk  

menghasilkan tenaga listrik. Usaha-usaha untuk pemanfaatan kembali energi yang 

terbuang dilakukan untuk efisiensi biaya. Melakukan konservasi energi yang tepat 

diharapkan pemakaian energi dapat digunakan seoptimal mungkin sehingga dapat 

menekan biaya produksi tanpa mengurangi kualitas dan kuantitas hasil produksi. 

Upaya untuk meminimalisasi konsumsi energi harus dipikirkan secara 

matang sehingga dicapai suatu hasil sesuai dengan yang diinginkan. Salah satu 

cara untuk meminimalisasi konsumsi energi adalah dengan konservasi energi yang 

sebelumnya dilakukan suatu audit energi yang lengkap dan terperinci, yaitu 

dengan cara pemanfaatan sumber-sumber daya energi dengan daya guna yang 

lebih tinggi dengan menggunakan cara-cara yang mempunyai kelayakan teknis, 

dapat dibenarkan secara ekonomi, tidak mengganggu lingkungan serta dapat 

diterima oleh masyarakat (Anonim, 2009: 1-2).  

Energi listrik yang digunakan di negara kita kebanyakan merupakan hasil 

konversi energi dari sumber energi yang tidak terbarukan, seperti BBM, gas atau 

batu bara yang jumlahnya terbatas. Keterbatasan terutama untuk BBM dapat 

menimbulkan kelangkaan dan mengakibatkan harganya semakin mahal. Kenaikan 

harga BBM membuat harga listrik juga meningkat. Upaya PLN sebagai pemasok 

energi listrik untuk mengurangi penggunaan listrik adalah menetapkan tarif yang 
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berbeda untuk LWBP (Luar Waktu Beban Puncak) dan WBP (Waktu Beban 

Puncak), di mana tarif dalam WBP untuk industri lebih mahal dibanding dalam 

LWBP. WBP ditetapkan berlangsung antara pk. 18.00 – 22.00. Upaya lain adalah 

menaikkan tarif dasar listrik dan bahkan memberi penalti ‘disinsentif’ bagi 

industri yang menggunakan energi listrik lebih besar dari daya kVA yang 

ditentukan (dan sebaliknya PLN memberi ‘insentif’ jika penggunaan listriknya 

lebih rendah). Keadaan ini berpengaruh di banyak sektor, terutama di dunia 

industri yang hampir seluruh mesin dan penggeraknya menggunakan energi 

listrik. Harga listrik yang meningkat menyebabkan biaya produksi bertambah dan 

selanjutnya membuat harga pokok penjualan melambung. Membuat produk yang 

dihasilkan lebih sulit bersaing di era global. 

Penggunaan energi yang bijaksana dan hemat akan mengurangi biaya 

produksi, salah satu upaya untuk menuju penghematan pemakaian energi adalah 

dengan mengaudit pemakaian energinya. Audit energi merupakan analisa terhadap 

konsumsi energi dalam sebuah sistem yang menggunakan energi, seperti gedung 

bertingkat, pabrik, dan sebagainya. Audit energi dapat dibandingkan antara 

konsumsi riil energi peralatan dengan konsumsi berdasarkan spesifikasi peralatan 

(Ekadewi dan Wahyudi Jonathan, 2007:1-2).  

Negara Indonesia kaya akan sumber energi, tetapi pemanfaatannya selama 

ini belum seimbang karena terlalu banyak tergantung pada sumber energi minyak 

bumi. Sumber energi minyak bumi dewasa ini merupakan sumber pendapatan 

yang terpenting dan persediaannya terbatas. Ketergantungan pada satu sumber 

energi yaitu minyak bumi dan produk turunannya tidak dapat dibiarkan secara 



 4 

terus menerus karena kebutuhan energi akan terus meningkat baik disebabkan 

meningkatnya industri maupun pertambahan jumlah penduduk serta adanya 

peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Menghadapi masalah-masalah tersebut di atas, disusunlah langkah- langkah 

kebijaksanaan energi oleh pemerintah, langkah- langkah itu adalah: 

1.1.1. Intensifikasi 

1.1.2. Diversifikasi 

1.1.3. Konservasi  

Konservasi energi merupakan langkah kebijaksanaan yang pelaksanaannya 

paling mudah dan biayanya paling murah diantara langkah-langkah di atas, serta 

sekarang juga dapat dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Kebijakan 

energi ini dimaksudkan untuk memanfaatkan sebaik-baiknya sumber energi yang 

ada, juga dalam rangka mengurangi ketergantungan akan minyak bumi, dengan 

pengertian bahwa konservasi energi tidak boleh menjadi penghambat kerja 

operasional maupun pembangunan yang telah direncanakan. 

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 (Rianto, 

2007: 11-12). 
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Berdasarkan uraian di atas maka, direncanakan penelitian dengan topik 

perhitungan audit energi listrik di gedung F Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

 
1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang di atas, dapat dirumusan masalah yang 

dapat diuraikan adalah sebagai berikut. 

1.2.1. Bagaimana menentukan IKE (Intensitas Konsumsi Energi) berdasarkan 

observasi penggunaan energi listrik secara detail dengan berbagai 

peralatan yang mengkonsumsi energi listrik dan waktu penggunaannya 

pada gedung F Universitas Muhammadiyah Surakarta? 

1.2.2. Bagaimana mencari peluang-peluang untuk penghematan energi dan 

penghematan biaya berdasarkan kondisi aktual di lapangan? 

 
1.3. Pembatasan Lingkup Penelitian 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah dibatasi pada perhitungan 

dan pengukuran energi listrik di Gedung F Universitas Muhammadiyah Surakarta 

dilakukan untuk jam dan hari yang berbeda. 

 
 

1.4. Tujuan Penelitian 

1.4.1. Mengetahui nilai IKE (Intensitas Konsumsi Energi) serta biaya 

pembayarannya sesuai pemakaian berdasarkan data historis di gedung F 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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1.4.2. Mengetahui sistem yang bekerja terhadap penggunaan energi listrik secara 

detail dengan berbagai peralatan yang mengkonsumsi energi listrik dan 

waktu penggunaannya pada gedung F Universitas Muhammadiyah 

Surakarta.  

1.4.3. Mendeskripsikan peluang-peluang untuk penghematan energi dan 

penghematan biaya berdasarkan kondisi aktual di lapangan. 

 
1.5. Manfaat Penelitian 

1.5.1. Sebagai bahan kajian dalam mengefektifkan penggunaan dan penghematan 

energi pada Gedung F Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

1.5.2. Sebagai sumbangan teoritis bagi pengembangan ilmu akademis. 

1.5.3. Sebagai sumbangan literatur penelitian yang akan datang. 

 
1.6. Sistematika Penelitian 

Bab I Berisi tentang awal-awal bagian yaitu dimulai dengan latar belakang 

penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. 

Bab II Berupa uraian-uraian mengenai teori- teori mengenai audit energi, energi 

listrik dan daya. 

Bab III Berupa metode penelitian yang berisi waktu dan tempat penelitian, jenis 

penelitian, variabel penelitian, alat dan bahan serta jalannya penelitian. 

Bab IV Merupakan inti dari keseluruhan penelitian berupa hasil yang telah diuji 

disertai pembahasan dari hasil-hasil tersebut. 
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Bab V Pada bab ini berisi tentang simpulan dari hasil penelitian, saran-saran 

yang diharapkan dapat membangun untuk penelitian selanjutnya dan 

juga tentang keterbatasan penelitian. 

 

 


