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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perencanaan ME (Mekanikal Elektrikal) pada sebuah bangunan 

merupakan sebuah hal yang membutuhkan akurasi, hal tersebut diperlukan 

bukan hanya untuk mendapatkan efektifitas kinerja dari jaringan yang akan di 

rancang, bukan pula demi mendapatkan efisiensi ekonomis yang serendah-

rendahnya. Namun, perancangan pada sebuah bangunan juga 

mempertimbangkan fungsi utama dari bangunan tersebut. Sehingga dapat di 

sesuaikan dengan kebutuhan. 

Salah satu dari sekian banyak jenis bangunan adalah bangunan instansi 

pendidikan atau sekolah. Karena selain merupakan fasilitas publik, bangunan 

ini memiliki fungsi yang berkaitan langsung dengan kegiatan belajar mengajar 

supaya tercipta suasana belajar yang efektif nyaman dan kondusif 

Perencanaan ME (Mekanikal Elektrikal ) di perlukan kerja sama yang 

baik mekanikal elektrikal dan sipil arsitektur pekerjaan struktur, arsitektur, 

landscape dan interior bangunan dikerjakan oleh sipil dan arsitektur 

sebaliknya pekerjaan mekanikal elektrikal meliputi sistem instalasi seperti 

(sistem penerangan,jenis beban listrik, sistem di stribusi dan supply daya 

listrik, teknik kabel, kwh meter, proteksi sistem pentanahan dan perbaikan 

faktor daya, AC (air conditioner).  Namun karena tujuannya sama yaitu 

mewujudkan sebuah bangunan yang berkualitas bagus, aman, murah dan dapat 
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selesai secepat mungkin, maka diperlukan kerja sama yang baik antara ME 

dengan sipil arsitektur. 

  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dapat dirumuskan 

masalah yaitu bagaimana konsep perencanaan Mekanikal Elektrikal dan 

penangkal petir pada Gedung Poli Gigi Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

  

C. Batasan Masalah 

Agar lebih fokus maka penelitian ini dibatasi pada : 

1. Perencanaan instalasi listrik.. 

2. Kebutuhan AC yang diperlukan. 

3. Penangkal Petir. 

 

D. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ungtuk mengetahui : 

1. Instalasi listrik 

2. Besar arus yang mengalir. 

3. Kebutuhan AC . 

4. Cara kerja penangkal Petir 
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E. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Manfaat teoritis,dapat mengetahui suatu instalasi ME (mekanikal 

elektrikal) yang aman. 

2. Manfaat Praktis, bagi peneliti dapat mengetahui jawaban dari masalah 

yang dirumuskan dan masyarakat bisa mengetahui bagaimana merancang 

ME (mekanikal elektrikal) pada suatu bngunan yang berkualitas bagus 

murah dan aman. 

3. Serta mengetahui cara kerja penangkal petir. 

 

 

F. SISTEMATIKA  

Bab 1  Pendahuluan 

Bab ini dijelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, pembatasan masalah, manfaat dan tujuan penelitian serta 

sistematika penulisan. 

 

Bab 2  DasarTeori 

Bab ini menjelaskan teori dasar yang berkaitan dengan teori-teori 

mekanikal elektrikal (ME). 

 

Bab 3  Metodologi Penelitian 

Bab ini memuat waktu dan tempat penelitian serta prosedur penelitian. 
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Bab 4  Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab ini memuat analisis dan hasil penelitian serta perbandingan dari 

tinjauan ulang yang dilakukan. 

 

Bab 5 Penutup 

Bab ini membahas kesimpulan dan saran mengenai perencanaan yang 

dilakukan di gedung poli Gigi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 


