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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam kehidupan sehari-hari kebutuhan akan energi merupakan komponen 

yang sangat penting. Adapun hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi 

tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan namun dapat berubah dari satu bentuk ke 

bentuk lain menjadi energi lain (Joule). Salah satu kebutuhan energi di Indonesia 

yang terus meningkat dari tahun ke tahun adalah kebutuhan energi listrik. Energi 

listrik tersebut dipasok dari berbagai jenis pembangkit listrik, diantaranya 

pembangkit listrik tenaga uap (berbahan-bakar batubara) dan pembangkit listrik 

tenaga gas (berbahan-bakar gas). Batu bara dan gas alam merupakan salah satu 

sumber energi yang tidak dapat diperbaruhi. Oleh karena itu, pemanfaatannya 

harus memikirkan keberlangsungan cadangan energi bagi generasi selanjutnya. 

Meningkatnya pembangunan yang diikuti dengan perkembangan 

perekonomian Indonesia mengakibatkan kebutuhan energi nasional juga semakin 

meningkat dan menjadikan penggunaan energi menjadi salah satu kontributor 

besar biaya operasional yang harus dikeluarkan(Rianto,2007:1). Menurut Aldianti 

et al.(2014) peningkatan kebutuhan energi dari tahun 2009-2019 terus meningkat 

yang dipengaruhi oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan 

penduduk. Seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan 

penduduk maka pertumbuhan kebutuhan energi pun meningkat. Bahkan 

presentase untuk peningkatan pertumbuhan kebutuhan energi bernilai lebih besar, 

yaitu 7,1% dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan 

penduduk,dengan masing-masing jumlah presentase sebesar 6,1% dan 1,1%. 

 Kesadaran akan penghematan energi listrik mutlak harus dilakukan oleh 

seluruh konsumen energi listrik, baik itu konsumen rumah tangga, maupun 

konsumen industri untuk menjaga keberlansungan cadangan energi bagi generasi 

selanjutnya. Bentuk penghematan energi listrik yang dapat dilakukan antara lain: 

mencabut stop kontak peralatan listrik yang tidak digunakan, mematikan dan 
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menghidupkan lampu sesuai kebutuhan, mengatur suhu alat pendingin ruangan 

sesuai kebutuhan, dll. Penghematan penggunaan energi listrik berupa pemadaman 

lampu yang tidak diperlukan di rumah dan perkantoran selama satu jam untuk 

meningkatkan kesadaran akan perlunya tindakan tindakan serius menghadapi 

perubahan iklim dalam kegiatan EARTH HOUR yang diadakan setiap tahun di 

sejumlah negara di dunia(WWF & LeoBurnett,2007). Kegiatan manajemen energi 

sudah dilakukan diberbagai industri khususnya di Indonesia salah satunya adalah 

PT. Pharos Tbk Semarang sebagai pemenang 1 dalam kategori manajemen energi 

pada industri kecil dan menengah. PT. Indah Kiat Pulp and Paper sebagai 

pemenang 1 kategori manajemen energi pada industri kategori industri besar 

dalam sebuah  kegiatan Penganugerahan Penghargaan Efisiensi Energi Nasional 

ke-4 tahun 2015 yang diselenggarakan oleh kementrian ESDM. (ESDM,2015). 

PT Solo Grafika Utama merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 

percetakan yang menyediakan jasa percetakan surat kabar salah satunya Solopos 

dan beberapa buku sekolah dan majalah bagi masyarakat diwilayah surakarta dan 

sekitarnya. Peralihan dari era globalisasi ke era informatika membuat perusahaan 

ini tetap bekerja keras untuk mempertahankan eksistensi surat kabar, majalah 

yang pernah menjadi kebutuhan sehari-hari oleh masyarakat pada tahun 90an 

tersebut. PT. Solo Grafika Utama juga telah melakukan kegiatan sebagai bentuk 

kesadaran terhadap konsumsi energi listrik. Salah satu bentuk kegiatannya adalah 

dengan penggantian beberapa lampu LED di setiap ruangan, mematikan mesin 

cetak ketika waktu istirahat, mematikan beberapa lampu di ruangan yang jarang 

untuk digunakan. Akan tetapi, di dalam perusahan tersebut belum adanya sebuah 

kegiatan untuk manajemen penghematan energi yang bermanfaat untuk 

meningkatkan tingkat pengefisienan penggunaan energi listrik.  

Untuk mengetahui letak potensi penghematan dan efisiensi yang dapat 

dilakukan maka sebelumnya akan dilakuakn suatu pengukuran tingkat pemakaian 

energi yang dikenal dengan istilah audit energi. Bentuk kegiatan yang dapat 

dilakukan untuk meningkatkan kesadaran untuk menghemat energi listrik yaitu 

perlu adanya sebuah kegiatan yang dinamakan audit energi yang dilakuakn untuk 

mengetahui berapa energi listrik yang digunakan, menghitung besarnya konsumsi 
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listrik, mengidentifikasi bentuk pemborosan atau penggunaan yang tidak efisien, 

serta menentukan langkah perbaikan. Penelitian ini berkonsentrasi dalam Audit 

energi dengan Pendekatan Metode AHP (Analythical Hierarky Process) untuk 

Penghematan Listrik di PT. Solo Grafika Utama. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan perumusan masalah 

berupa mengidentifikasi sumber energi apa saja yang digunakan, penggunaan 

daya listrik yang digunakan, bentuk pemborosan-pemborosan energi listrik yang 

terjadi di PT. Solo Grafika Utama serta mencari alternatif penghematan listrik 

berupa prioritas usulan alternatif penghematan. 

1.3 Batasan Masalah 

Didalam penelitian ini untuk memperoleh hasil yang lebih fokus maka 

dilakukan batasan masalah sebagai berikut: 

1. Penelitian dilakukan di perusahaan PT. Solo Grafika Utama. 

2. Energi yang dijadikan bahan penelitian adalah konsumsi energi listrik. 

3. Data pengamatan yang diambil berupa konsumsi energi listrik dalam waktu 1 

bulan. 

4. Penelitian dilakukan dengan melakukan pengamatan dalam waktu 4 minggu. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Mengidentifikasi sumber energi listrik yang digunakan perusahaan berasal. 

2. Melakukan audit energi untuk mengetahui berapa energi listrik  yang 

digunakan untuk beroperasi pada setiap bulannya. 

3. Mengidentifikasi apa saja bentuk pemborosan listrik yang terdapat di PT. Solo 

Grafika Utama. 

4. Memberikan usulan alternatif apa yang akan dilakukan oleh perusahan 

khususnya didalam penghematan konsumsi energi listrik dan untuk 

mengefisiensi kegunaan energi listrik. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai 

berikut: 

1. Memberikan masukan terhadap perusahaan tentang besarnya penggunaan  

energi listrik di masing-masing departemen yang ada diperusahaan.  

2. Memberikan masukan terhadap perusahaan alat apa yang berpotensi besar 

dalam mengonsumsi energi listrik paling besar dalam proses produksi. 

3. Memberikan masukan terhadap perusahaan untuk dapat melakukan tindakan 

penghemat energi listrik untuk menunjang produktivitas perusahaan. 

4. Memberikan saran terhadap perusahan dalam hal alternatif tindakan 

penghematan energi listrik yang dapat dilkukan oleh perusahaan. 

5. Menambah pengetahuan bagi pembaca tentang analisis audit energi dalam 

penggunanan energi listrik dan penghematan energi listrik. 

 

 

 


