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Latihan No.  : 1 

Pokok Bahasan : Audit Energi Singkat 

Judul Praktikum : Perhitungan Energi Aktivitas Keseharian 

Lokasi   : Lab. Teknik Energi Terbarukan 

Alokasi Waktu : 1 x 4 jam 

 

 

A. Tujuan Instruksional Khusus 

Mahasiswa diharapkan mampu : 

1. Memahami Definisi Audit Energi 

2. Menghitung Kebutuhan Energi Pada Aktivitas Keseharian 

 

B. Dasar Teori 

Audit energi adalah proses evaluasi pemanfaatan energi dan identifikasi 

peluang penghematan energi serta rekomendasi peningkatan efisiensi pada 

pengguna energi dan pengguna sumber energi dalam rangka konservasi energi. 

Pelaksanaan audit energi merupakan langkah awal untuk memulai manajemen 

energi yang baik. Dengan audit energi akan diperoleh data yang konkrit mengenai 

kondisi peralatan yang ada pada sistem, biaya operasional kebutuhan energi, 

manajemen energi yang dipakai. Dari data-data ini dapat dianalisa dan 

diidentifikasi untuk mengetahui sejauh mana peluang penghematan energi akan 

dicapai dan nilai uang yang dapat dihemat. 

Klasifikasi Audit Energi 

1. Survei Energi (Energy Survey or Walk Through Audit) 

 Sering disebut mini audit. Audit yang dilakukan secara sederhana, tanpa 

penghitungan yang rinci, hanya melakukan analisa sederhana. Umumnya fokus 

dari audit ini adalah pada bidang perawatan dan penghematan yang tidak 

memerlukan biaya investasi yang besar. Biasanya auditor bukan seseorang 

yang profesional dalam bidang audit energi. 
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2. Audit Energi Awal (Preliminary Energy Audit) 

Tujuan dari audit energi awal adalah untuk mengukur produktifitas dan 

efisiensi penggunaan energi dan mengidentifikasi kemungkinan penghematan 

energi .Kegiatan audit energi awal meliputi identifikasi gedung, analisa kondisi 

aktual, menghitung konsumsi energi, menghitung pemborosan energi, dan 

beberapa usulan. 

3. Audit Energi Rinci (Detailed Energy Audit or Full Audit) 

Audit energi rinci adalah audit energi yang dilakukan dengan menggunakan 

alat-alat ukur yang sengaja dipasang pada peralatan untuk mengetahui besarnya 

konsumsi energi. Biasanya dilakukan oleh lembaga auditor yang profesional 

dalam jangka waktu tertentu. Pelaksanaan audit didahului dengan analisa biaya 

audit energi, identifikasi gedung, analisa kondisi aktual, dan menghitung semua 

konsumsi energi. Konsumsi energi ini meliputi energi primer, seperti listrik dan 

bahan bakar, juga energi sekunder; seperti air, telepon, dan lain-lain. Selain itu, 

melakukan penghitungan pemborosan energi, kesempatan konservasi energi, 

sampai beberapa usulan untuk melakukan penghematan energi beserta dengan 

analisa dampak usulan tersebut. 

 

C. Alat dan Bahan 

 Kertas dan Ballpoint 

 

D. Prosedur Kerja 

1. Perhatikan penjelasan dosen pembimbing maupun teknisi mengenai langkah-

langkah kegiatan praktikum. 

2. Mahasiswa mempraktekkan langkah-langkah yang ditunjukkan oleh dosen 

pembimbing maupun teknisi. 

3. Mahasiswa mengerjakan tugas-tugas yang diperintahkan oleh dosen 

pembimbing dalam waktu yang telah ditentukan. 

4. Mahasiswa mengumpulkan tugas-tugas yang telah dikerjakan. 
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E. Tugas Jam Pertama 

1. Sebutkan kegiatan-kegiatan yang anda lakukan selama satu hari 

2. Identifikasi penggunaan energi listrik yang diperlukan untuk mendukung 

aktivitas tersebut 

3. Hitunglah kebutuhan energi listrik yang dibutuhkan selama aktivitas tersebut 

dalam tabel berikut ini : 

No Kegiatan Peralatan Daya (W) Waktu (h) Energi (Wh) 

      

      

      

      

 

4. Andaikan biaya energi listrik adalah Rp. 500,- per kWh, berapakah jumlah 

tagihan listrik rata-rata yang harus dikeluarkan selama satu hari tersebut ? 

5. Buatlah kesimpulan dari kegiatan tersebut ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Latihan No.  : 2 

Pokok Bahasan : Biaya Energi 

Judul Praktikum : Menghitung Tagihan Listrik Rumah Tangga 

Lokasi   : Lab. Teknik Energi Terbarukan 

Alokasi Waktu : 1 x 4 jam 

 

 

A. Tujuan Instruksional Khusus 

Mahasiswa diharapkan mampu : 

1. Memahami definisi biaya energi 

2. Menghitung Biaya Tagihan Listrik Untuk Rumah Tangga 

 

B. Dasar Teori 

 Langkah awal penghematan energi listrik adalah dengan memahami 

terlebih dahulu bagaimana energi listrik yang telah kita gunakan setiap hari 

ditagihkan melalui tagihan rekening listrik setiap bulannya. Besarnya 

penghematan bergantung kepada dalamnya analisa dan solusi yang diberikan 

dalam mengatasi masalah pemborosan yang terjadi. Disamping itu keterlibatan 

dari semua komponen dalam suatu perusahaan/organisasi mutlak diperlukan 

dalam menentukan berhasil tidaknya suatu perusahaan/organisasi didalam 

melaksanakan program penghematan.  

Sejak tanggal 1 Juli 2010 tarif dasar listrik yang baru sudah mulai 

diberlakukan. Bila pada TDL sebelumnya biaya beban dihitung dengan cara: Daya 

tersambung x tarif daya (Rp/VA), maka pada TDL 2010 dihitung dengan cara: 

Jam nyala x tarif biaya pemakaian (Rp/kWh) yang dinamai sebagai rekening 

minimum. Untuk menghitung rekening listrik dengan menggunakan TDL lama 

maka seseorang harus menghitung dulu berapa unsur biaya tetap yaitu biaya 

beban dan berapa unsur biaya variabel yaitu biaya pemakaian.  Sedangkan dengan 

cara TDL 2010 besarnya tagihan hanya dengan menghitung  berapa pemakaian 

kWH dikalikan dengan tarif.  
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Agar komponen biaya tetap yang menjamin pengembalian biaya yang 

dikeluarkan PLN walaupun pelanggan tidak menggunakan listrik, maka harus 

tetap ada perolehan bagi PLN yang disebut rekening minimum. Bila pemakaian 

pelanggan melebihi rekening minimum, maka praktis rekening minimum tersebut 

tidak diperhitungkan lagi.  

Pada tabel diperlihatkan tarif dasar listrik tahun 2010 untuk golongan tarif 

pelayanan sosial, golongan tarif rumah tangga dan golongan tarif bisnis. Untuk 

golongan tarif rumah tangga diperlihatkan selain biaya beban yang harus dibayar 

juga tarif yang diberlakukan pada setiap blok (blok I, blok II dan blok III)  dari 

setiap golongan tarif dan batas daya berbeda. 
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Catatan : 

*)  Diterapkan Rekening Minimum (RM): RM1 = 40 (Jam Nyala) x Daya 

Tersambung (kVA) x Biaya Pemakaian 

**) DiterapkanRekening Minimum (RM): RM2 = 40 (Jam Nyala) x Daya 

tersambung (kVA) x biaya Bemakaian 

Blok I 

Jam Nyala : kWh perbulan dibagi dengan kVA tersambung. 

H1 :  Persentase batas hemat terhadap jam nyala rata-rata nasional x daya 

tersambung  (kVA).  

H2 : Pemakaian listrik (kWh) – H1 

Perubahan yang mendasar TDL 2010 adalah cara perhitungan biaya beban untuk 

palanggan 1.300 VA ke atas. Adapun untuk daya 450 VA dan 900 VA tidak 

mengalami perubahan TDL. 

 

C. Alat dan Bahan 

 Kertas dan Ballpoint 

 

D. Prosedur Kerja 

1. Perhatikan penjelasan dosen pembimbing maupun teknisi mengenai langkah-

langkah kegiatan praktikum. 

2. Mahasiswa mempraktekkan langkah-langkah yang ditunjukkan oleh dosen 

pembimbing maupun teknisi. 

3. Mahasiswa mengerjakan tugas-tugas yang diperintahkan oleh dosen 

pembimbing dalam waktu yang telah ditentukan. 

4. Mahasiswa mengumpulkan tugas-tugas yang telah dikerjakan. 
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E. Tugas Jam Kedua 

 

Kerjakan Soal-soal berikut ini : 

1. Seorang pelanggan dengan daya 450 VA meteran yang dicatat akhir bulan 

Oktober 2011 adalah 069650, dan dicatat bulan sebelumnya  (September) 2011 

adalah 069600. Berapakah jumlah rekening listrik yang harus dibayar untuk 

periode tersebut ? 

2. Seorang pelanggan dengan daya 900  VA meteran yang dicatat akhir bulan 

Oktober 2011 adalah 069665, dan dicatat bulan sebelumnya  (September) 2011 

adalah 069600. Berapakah Jumlah rekening listrik yang harus dibayar untuk 

periode tersebut ? 

3. Seorang pelanggan dengan daya 1.300 VA meteran yang dicatat akhir bulan 

Oktober 2011 adalah 070100, dan dicatat bulan sebelumnya  (September) 2011 

adalah 069600. Berapakah jumlah rekening listrik yang harus dibayar untuk 

periode tersebut ? 
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Latihan No.  : 3 

Pokok Bahasan : Audit Energi Pada Bangunan 

Judul Praktikum : Menghitung Kebutuhan Energi Pada Sebuah Bangunan 

Lokasi   : Lab. Teknik Energi Terbarukan 

Alokasi Waktu : 1 x 4 jam 

 

 

A. Tujuan Instruksional Khusus 

Mahasiswa diharapkan mampu : 

1. Mengidentifikasi jenis-jenis penggunaan energi pada bangunan 

2. Menghitung jumlah kebutuhan energi pada bangunan 

 

B. Dasar Teori 

Evaluasi pemakaian energi listrik pada konsumen industri dan bisnis 

diharapkan dapat dilakukan sebaik mungkin. Kegiatan itu berguna untuk 

mendorong konsumen melakukan efisiensi dalam pemanfaatan energi listrik. Hal 

itu relevan dengan semakin banyak konsumen industri dan bisnis lebih memilih 

untuk menggunakan pasokan listrik dari PT. PLN. Dengan cara demikian 

Intensitas Konsumsi Energi (IKE) listrik akan dapat dikurangi sekaligus terjadi 

pengurangan biaya listrik yang harus dikeluarkan oleh konsumen. Tindakan itu 

dilatarbelakangi kenyataan peningkatan konsumsi listrik tidak serta merta 

mendorong kegiatan ekonomi. Padahal sebagian besar energi listrik dikonsumsi 

oleh industri. Jadi ada kesenjangan antara pertumbuhan konsumsi energi listrik 

dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

Intensitas konsumsi energi (IKE) merupakan istilah yang digunakan untuk 

mengetahui tingkat pemakaian energi pada suatu bangunan. Energi yang 

dimaksudkan disini adalah energi listrik. Nilai intensitas konsumsi energi penting 

untuk dijadikan tolak ukur menghitung potensi penghematan energi yang 

mungkin diterapkan di tiap ruangan atau seluruh area bangunan. Dengan 

membandingkan intensitas konsumsi energi bangunan dengan standar nasional, 
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bisa diketahui apakah sebuah ruangan atau keseluruhan gedung sudah efisien atau 

tidak dalam menggunakan energi. 

Intensitas konsumsi energi (IKE) listrik adalah besar nilai pemakaian 

energi listrik untuk setiap satuan luas bangunan dalam waktu setahun. Nilai IKE 

ini diperoleh dari audit awal energi listrik pada suatu fasilitas instansi yang 

bersangkutan. 

 

 

Nilai IKE dapat dihitung dengan  memperhatikan data seperti diperoleh pada 

tahap audit awal. Penghitungan mencakup : 

1) Rincian luas bangunan gedung dan luas total bangunan gedung (m2)  

2) Konsumsi energi bangunan gedung per tahun (kWh/tahun)  

3) IKE bangunan gedung per tahun (kWh/m2/tahun)  

4) Biaya energi listrik bangunan gedung (Rp/kWh). 

Peluang hemat energi (PHE) (Energy conservation opportunity) 

merupakan  cara yang mungkin bisa diperoleh dalam usaha mengurangi 

pemborosan energi.  Potret penggunaan energi, adalah  gambaran menyeluruh 

tentang pemanfaatan energi pada bangunan gedung, meliputi: jenis,  jumlah 

penggunaan energi, peralatan energi, intensitas energi, profil beban penggunaan 

energi, kinerja peralatan energi, dan peluang hemat energi, serta keseluruhan 

maupun per-area di bangunan gedung pada periode tertentu. Pemakaian energi 

perencanaan , yaitu seluruh pemakaian energi tahunan yang dihitung untuk suatu 

gedung yang direncanakan.   

Identifikasi peluang hemat energi dilakukan dengan langkah-langkah 

berikut (Syamsuri Hasan,dkk) : 

1. Hasil pengumpulan data, selanjutnya ditindaklanjuti dengan penghitungan 

besarnya IKE, dan penyusunan profil penggunaan energi bangunan gedung. 

2. Apabila besarnya IKE hasil penghitungan ternyata sama atau kurang dari IKE 

target, maka kegiatan audit energi rinci dapat dihentikan atau diteruskan untuk 

memperoleh IKE yang lebih rendah lagi.   
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3. Bila hasilnya lebih dari IKE target, berarti ada peluang untuk melanjutkan 

proses audit energi rinci berikutnya guna memperoleh penghematan energi. 

Analisis peluang hemat energi berdasarkan Standar Nasional Indonesia 

(SNI) 03-6196-2000 : 

a. Apabila peluang hemat energi telah diidentifikasi, selanjutnya perlu ditindak 

lanjuti dengan analisis peluang hemat energi, yaitu dengan cara 

membandingkan potensi perolehan hemat energi dengan biaya yang harus 

dibayar untuk pelaksanaan rencana penghematan energi yang 

direkomendasikan. 

b. Analisis peluang hemat energi dapat juga dilakukan dengan penggunaan 

program komputer yang telah direncanakan untuk kepentingan itu dan diakui 

oleh masyarakat profesi. 

c. Penghematan energi pada bangunan gedung harus tetap memperhatikan 

kenyamanan penghuni. 

Analisis peluang hemat energi dilakukan dengan usaha antara lain : 

a. Menekan penggunaan energi hingga sekecil mungkin (mengurangi daya 

terpasang/terpakai dan jam operasi); 

b. Memperbaiki kinerja peralatan;  

c. Menggunakan sumber energi yang murah; 

 

C. Alat dan Bahan 

 Kertas, Clamp Meter, dan AVO meter  

 

D. Prosedur Kerja 

1. Perhatikan penjelasan dosen pembimbing maupun teknisi mengenai langkah-

langkah kegiatan praktikum. 

2. Mahasiswa mempraktekkan langkah-langkah yang ditunjukkan oleh dosen 

pembimbing maupun teknisi. 

3. Mahasiswa mengerjakan tugas-tugas yang diperintahkan oleh dosen 

pembimbing dalam waktu yang telah ditentukan. 

4. Mahasiswa mengumpulkan tugas-tugas yang telah dikerjakan. 
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E. Tugas Jam Ketiga 

 Mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok 

 Identifikasi jenis-jenis penggunaan energi pada sebuah bangunan gedung 

 Hitunglah Intensitas Kebutuhan Energi (IKE) pada gedung tersebut 

 Amati Peluang Penghematan Energi (PHE) yang mungkin dilakukan pada 

gedung tersebut 

 Buatlah laporan mengenai kegiatan tersebut. 
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Latihan No.  : 4 dan 5 

Pokok Bahasan : Audit Energi Pada Sistem Refrigerasi 

Judul Praktikum : Menghitung Beban Pendinginan Sistem Refrigerasi 

Lokasi   : Lab. Teknik Energi Terbarukan 

Alokasi Waktu : 1 x 4 jam 

 

 

A. Tujuan Instruksional Khusus 

Mahasiswa diharapkan mampu : 

1. Memahami hubungan antara beban pendinginan dengan kebutuhan energi 

2. Menghitung beban pendinginan pada sistem refrigerasi 

 

B. Dasar Teori 

Beban pendinginan merupakan total energi panas yang harus dihilangkan 

dari ruangan yang didinginkan per satuan waktu. Beban pendinginan total 

meliputi : 

1. Beban Transmisi, yaitu beban panas yang berpindah dari luar ruangan melalui 

permukaan dinding, lantai dan atap dari ruangan pendingin. 

2. Beban Produk, yaitu beban panas yang berasal dari produk yang disimpan di 

dalam ruangan pendingin. 

3. Beban Internal, yaitu beban panas yang berasal dari sumber panas internal 

seperti lampu, motor, dan orang yang berada di ruangan pendingin. 

4. Beban Infiltrasi, yaitu beban panas yang berasal dari udara panad yang masuk 

melalui celah-celah pintu atau jendela. 

1. Beban Transmisi 

 Beban transmisi merupakan beban panas sensibel yang berasal dari luar 

ruangan pendingin yang masuk melalui dinding, lantai, dan atap yang masuk 

secara konduksi ke dalam ruangan pendingin. Hal ini dikarenakan suhu di luar 

ruangan pendingin lebih tinggi dari suhu di dalam ruangan pendingin. Untuk 

meminimalisir panas yang masuk ke dalam ruangan pendingin, maka pada 
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dinding ruangan perlu diinsulasi dengan bahan yang mempunyai konduktivitas 

termal yang rendah. 

 Beban panas sensibel yang masuk melalui dinding, lantai, dan atap dapat 

dihitung dari rumus perpindahan panas : 

 q = U  A  t 

dengan : 

q = panas yang masuk, W 

A = luas permukaan perpindahan panas, m2  

t = beda suhu di dalam dan di luar ruangan pendingin, oC 

U = koefisien perpindahan panas menyeluruh pada dinding, lantai, dan atap, yang 

dirumuskan dengan : 

 

oi hk
x

h

U
11

1


  

dengan : 

x = tebal dinding, m 

k = konduktivitas termal bahan, W/m.K 

hi = koefisien perpindahan panas konveksi di dalam ruangan, W/m2.K 

ho = koefisien perpindahan panas konveksi di luar ruangan, W/m2.K 

2. Beban Produk 

 Beban pendinginan dari produk yang dibawa dan disimpan di dalam 

ruangan pendingin terdiri dari : (1) panas yang harus dipindahkan dari produk 

agar suhunya mencapai suhu penyimpanan dan (2) panas yang dibawa oleh 

produk (umumya buah dan sayuran). Jumlah panas yang dipindahkan dapat 

dihitung dari rumus : 

1. Panas yang dipindahkan untuk mendinginkan dari suhu awal sampai suhu di 

atas titik beku produk : 

Q1 = m  c1 (t1 – t2) 

2. Panas yang dipindahkan untuk mendinginkan dari suhu awal sampai suhu titik 

beku produk : 

Q2 = m  c1 (t1 – tf) 
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3. Panas yang dipindahkan untuk membekukan produk : 

Q3 = m  hif  

4. Panas yang dipindahkan untuk mendinginkan dari suhu awal sampai suhu di 

atas titik beku produk : 

Q4 = m  c2 (tf – t3) 

dengan : 

m = massa produk, kg 

c1 = panas jenis produk di atas titik beku, kJ/kg.K 

t1 = suhu awal produk di atas titik beku, oC 

t2 = suhu produk setelah didinginkan di atas titik beku, oC 

tf = suhu pada titik beku dari produk, oC 

hif = kalor laten pembekuan dari produk, kJ/kg 

c2 = panas jenis produk di bawah titik beku, kJ/kg.K 

t3 = suhu akhir produk di bawah titik beku, oC 

3. Beban Internal  

Beban panas internal diakibatkan oleh panas yang timbul karena 

orang/penghuni, lampu, dan peralatan/mesin. Untuk beban yang berasal dari 

lampu dapat dihitung berdasarkan kapasitas lampu (Watt) dikalikan dengan lama 

operasi dibagi dengan 24 jam 

jam 24

operasi jamlampu x  daya
  Qlampu   

Untuk beban penghuni/orang dapat dihitung dengan menggunakan persamaan : 

 
jam 24

operasi jam ekivalen x panas x orangjumlah 
Qpenghuni   

 Panas ekivalen dari orang yang bekerja pada sebuah ruangan dapat dilihat 

pada tabel berikut ini : 
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Sumber : ASHRAE Handbook, 2006 

Untuk beban motor listrik dapat dihitung dengan menggunakan persamaan : 

 Qm = daya motor x panas ekivalen 

Panas ekivalen untuk motor listrik dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : ASHRAE Handbook, 2006 
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4. Beban Infiltrasi 

Beban infiltrasi adalah beban panas yang terjadi karena adanya pertukaran 

udara melalui pintu maupun ventilasi yang ada pada ruangan pendingin. Karena 

suhu udara di luar ruangan lebih tinggi daripada suhu di dalam ruangan maka jika 

ruangan pendingin dibuka maka ada udara panas dari luar yang masuk ke dalam 

ruangan pendingin. Beban panas ini tidak bisa dihindari karena adanya proses 

keluar masuk orang maupun produk dari maupun ke dalam ruangan pendingin 

sehingga terjadi pertukaran udara di dalam dan di luar ruangan. Beban infiltrasi ini 

dapat dihitung dengan persamaan : 

jam 24

gainheat  x jam 24per  udara pertukaran x Volume
Qi   

Dengan : 

Qi = Beban pertukaran udara (kW) 

V = Volume udara ruangan (m3) 

Heat gain = Beban pertukaran udara per m3 per jam 

Tabel pertukaran udara per 24 jam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : ASHRAE Handbook, 1990 

 

 

 

 



17 

 

Tabel beban heat gain untuk beban pertukaran udara per m3  

 

 

 

 

 

Sumber : ASHRAE Handbook, 1990 

 

C. Alat dan Bahan 

 Kertas dan Mesin Pendingin 

 

D. Prosedur Kerja 

1. Perhatikan penjelasan dosen pembimbing maupun teknisi mengenai langkah-

langkah kegiatan praktikum. 

2. Mahasiswa mempraktekkan langkah-langkah yang ditunjukkan oleh dosen 

pembimbing maupun teknisi. 

3. Mahasiswa mengerjakan tugas-tugas yang diperintahkan oleh dosen 

pembimbing dalam waktu yang telah ditentukan. 

4. Mahasiswa mengumpulkan tugas-tugas yang telah dikerjakan. 

 

E. Tugas Jam Keempat 

E. Tugas Jam Keempat : Beban eksternal 

 Praktikum ini bertujuan untuk menjelaskan kehilangan panas akibat adanya 

beban infiltrasi dari luar yang masuk ruang pendingin. 

 Pastikan ruang pendingin dalam keadaan tertutup rapat. 

 Amati dan ukurlah variabel-variabel berikut ini : Suhu lingkungan, tekanan 

evaporator, tekanan kondensor, suhu evaporator, suhu kondensor, suhu ruang 

pendingin, dan arus dari kompresor. 

 Lakukan percobaan selama 10 menit dan buat tabel sebagai berikut : 
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No. Waktu  

(menit) 

Tlingk 

(oC) 

Plow 

(bar) 

Phigh 

(bar) 

Truang 

(oC) 

Tkond 

(oC) 

Tevap 

(oC) 

Arus 

(A) 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

 

 Bandingkan hasil dari percobaan ini apabila ruangan sedikit terbuka sehingga 

ada udara infiltrasi dari luar.   

 Berikan komentar anda mengenai percobaan yang telah dilakukan dan buatlah 

laporan dari kegiatan praktikum ini 

 

E. Tugas Jam Kelima : Beban internal 

 Praktikum ini bertujuan untuk menjelaskan adanya beban internal dari luar 

yang diakibatkan oleh lampu dan produk. 

 Pastikan ruang pendingin dalam keadaan tertutup rapat kemudian nyalakan 

lampu yang ada di ruangan pendingin. 

 Amati dan ukurlah variabel-variabel berikut ini : Suhu lingkungan, tekanan 

evaporator, tekanan kondensor, suhu evaporator, suhu kondensor, suhu ruang 

pendingin, dan suhu pada dinding ruangan. 

 Lakukan percobaan selama 10 menit dan buat tabel sebagai berikut : 

No. Waktu  

(menit) 

Tlingk 

(oC) 

Plow 

(bar) 

Phigh 

(bar) 

Truang 

(oC) 

Tkond 

(oC) 

Tevap 

(oC) 

Arus 

(A) 

1         

2         

3         

4         

5         
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6         

7         

8         

9         

10         

 

 Bandingkan hasil dari percobaan ini apabila ada tambahan beban pendinginan 

berupa beban produk. 

 Berikan komentar anda mengenai percobaan yang telah dilakukan dan buatlah 

laporan dari kegiatan praktikum ini 
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Latihan No.  : 6 

Pokok Bahasan : Audit Energi Pada Sistem Pencahayaan 

Judul Praktikum : Mengukur kuat cahaya pada ruangan 

Lokasi   : Lab. Teknik Energi Terbarukan 

Alokasi Waktu : 1 x 4 jam 

 

 

A. Tujuan Instruksional Khusus 

Mahasiswa diharapkan mampu : 

1. Mengukur kuat cahaya pada sebuah ruangan 

2. Mengidentifikasi peluang hemat energi sistem pencahayaan di suatu ruangan 

 

B. Dasar Teori 

Cahaya hanya merupakan satu bagian berbagai jenis gelombang 

elektromagnetis yang terbang ke angkasa. Gelombang tersebut memiliki panjang 

dan frekuensi tertentu, yang nilainya dapat dibedakan dari energi cahaya lainnya 

dalam spektrum elektromagnetisnya. Cahaya dipancarkan dari suatu benda dengan 

fenomena sebagai berikut : 

Pijar padat dan cair memancarkan radiasi yang dapat dilihat bila dipanaskan 

sampai suhu 1000K. Intensitas meningkat dan penampakan menjadi semakin 

putih jika suhu naik.  

Muatan Listrik: Jika arus listrik dilewatkan melalui gas maka atom dan molekul 

memancarkan radiasi dimana spektrumnya merupakan karakteristik dari elemen 

yang ada. 

Electro luminescence: Cahaya dihasilkan jika arus listrik dilewatkan melalui 

padatan tertentu seperti semikonduktor atau bahan yang mengandung fosfor. 

Photoluminescence: Radiasi pada salah satu panjang gelombang diserap, 

biasanya oleh suatu padatan, dan dipancarkan kembali pada berbagai panjang 

gelombang. Bila radiasi yang dipancarkan kembali tersebut merupakan fenomena 

yang dapat terlihat maka radiasi tersebut disebut fluorescence atau 

phosphorescence. 
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Definisi dan Istilah yang Umum Digunakan 

Lumen: Satuan flux cahaya; flux dipancarkan didalam satuan unit sudut padatan 

oleh suatu sumber dengan intensitas cahaya yang seragam satu candela. Satu lux 

adalah satu lumen per meter persegi. Lumen (lm) adalah kesetaraan fotometrik 

dari watt, yang memadukan respon mata “pengamat standar”.  1 watt = 683 

lumens pada panjang gelombang 555 nm. 

Efficacy Beban Terpasang: Merupakan iluminasi/terang rata-rata yang dicapai 

pada suatu bidang kerja yang datar per watt pada pencahayaan umum didalam 

ruangan yang dinyatakan dalam lux/W/m². 

Perbandingan Efficacy Beban Terpasang: Merupakan perbandingan efficacy 

beban target dan beban terpasang. 

Luminaire: Luminaire adalah satuan cahaya yang lengkap, terdiri dari sebuah 

lampu atau beberapa lampu, termasuk rancangan pendistribusian cahaya, 

penempatan dan perlindungan lampu-lampu, dan dihubungkannya lampu ke 

pasokan daya.  

Lux: Merupakan satuan metrik ukuran cahaya pada suatu permukaan. Cahaya 

rata-rata yang dicapai adalah rata-rata tingkat lux pada berbagai titik pada area 

yang sudah ditentukan. Satu lux setara dengan satu lumen per meter persegi. 

Tinggi mounting: Merupakan tinggi peralatan atau lampu diatas bidang kerja. 

Efficacy cahaya terhitung: Perbandingan keluaran lumen terhitung dengan 

pemakaian daya terhitung dinyatakan dalam lumens per watt. 

Indeks Ruang: Merupakan perbandingan, yang berhubungan dengan ukuran 

bidang keseluruhan terhadap tingginya diantara tinggi bidang kerja dengan bidang 

titik lampu.  

Efficacy Beban Target: Nilai efficacy beban terpasang yang dicapai dengan 

efisiensi terbaik, dinyatakan dalam lux/W/m².  

Faktor pemanfaatan (UF): Merupakan bagian flux cahaya yang dipancarkan 

oleh lampulampu, menjangkau bidang kerja. Ini merupakan suatu ukuran 

efektivitas pola pencahayaan.  
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Intensitas Cahaya dan Flux: 

Satuan intensitas cahaya I adalah candela (cd) juga dikenal dengan international 

candle. Satu lumen setara dengan flux cahaya, yang jatuh pada setiap meter 

persegi (m2) pada lingkaran dengan radius satu meter (1m) jika sumber cahayanya 

isotropik 1-candela (yang bersinar sama ke seluruh arah) merupakan pusat 

isotropik lingkaran. Dikarenakan luas lingkaran dengan jari-jari r adalah 4r2, 

maka lingkaran dengan jari-jari 1m memiliki luas 4m , dan oleh karena itu flux 

cahaya total yang dipancarkan oleh sumber 1- cd adalah 41m. Jadi flux cahaya 

yang  dipancarkan oleh sumber cahaya isotropik dengan intensitas I adalah:  

Flux cahaya (lm) = 4 × intensitas cahaya (cd) 

Perbedaan antara lux dan lumen adalah bahwa lux berkenaan dengan luas areal 

pada mana flux menyebar 1000 lumens, terpusat pada satu areal dengan luas satu 

meter persegi, menerangi meter persegi tersebut dengan cahaya 1000 lux. Hal 

yang sama untuk 1000 lumens, yang menyebar ke sepuluh meter persegi, hanya 

menghasilkan cahaya suram 100 lux. 

 

C. Alat dan Bahan 

 Luxmeter, AVO meter, dan Clamp meter  

 

D. Prosedur Kerja 

1. Perhatikan penjelasan dosen pembimbing maupun teknisi mengenai langkah-

langkah kegiatan praktikum. 

2. Mahasiswa mempraktekkan langkah-langkah yang ditunjukkan oleh dosen 

pembimbing maupun teknisi. 

3. Mahasiswa mengerjakan tugas-tugas yang diperintahkan oleh dosen 

pembimbing dalam waktu yang telah ditentukan. 

4. Mahasiswa mengumpulkan tugas-tugas yang telah dikerjakan. 
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E. Tugas Jam Keenam :  

 Mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok 

 Identifikasi jenis-jenis penggunaan cahaya pada sebuah bangunan gedung 

 Hitunglah Intensitas Kebutuhan Energi (IKE) pada gedung tersebut 

 Amati Peluang Penghematan Energi (PHE) sistem pencahayaan yang 

mungkin dilakukan pada gedung tersebut 

 Buatlah laporan mengenai kegiatan tersebut. 
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Latihan No.  : 7 

Pokok Bahasan : Audit Energi Pada Sistem Pencahayaan 

Judul Praktikum : Membandingkan Efisiensi Dari Beberapa Jenis Lampu  

Lokasi   : Lab. Teknik Energi Terbarukan 

Alokasi Waktu : 1 x 4 jam 

 

 

A. Tujuan Instruksional Khusus 

Mahasiswa diharapkan mampu : 

1. Menghitung efisiensi dari lampu. 

2. Membandingkan efisiensi dari beberapa jenis lampu.  

 

B. Dasar Teori 

 Beberapa jenis lampu yang sering digunakan dalam sistim pencahayaan di 

bangunan antara lain : 

1. Lampu Pijar (GLS)  

Lampu pijar bertindak sebagai ‘badan abu-abu’ yang secara selektif 

memancarkan radiasi, dan hampir seluruhnya terjadi pada daerah nampak. Bola 

lampu terdiri dari hampa udara atau berisi gas, yang dapat menghentikan oksidasi 

dari kawat pijar tungsten, namun tidak akan menghentikan penguapan. Warna 

gelap bola lampu dikarenakan tungsten yang teruapkan mengembun pada 

permukaan lampu yang relatif dingin. Dengan adanya gas inert, akan menekan 

terjadinya penguapan, dan semakin besar berat molekulnya akan makin mudah 

menekan terjadinya penguapan. Untuk lampu biasa dengan harga yang murah, 

digunakan campuran argon nitrogen dengan perbandingan 9/1. Kripton atau 

Xenon hanya digunakan dalam penerapan khusus seperti lampu sepeda dimana 

bola lampunya berukuran kecil, untuk mengimbangi kenaikan harga, dan jika 

penampilan merupakan hal yang penting.  

Gas yang terdapat dalam bola pijar dapat menyalurkan panas dari kawat 

pijar, sehingga daya hantar yang rendah menjadi penting. Lampu yang berisi gas 

biasanya memadukan sekering dalam kawat timah. Gangguan kecil dapat 
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menyebabkan pemutusan arus listrik, yang dapat menarik arus yang sangat tinggi. 

Jika patahnya kawat pijar merupakan akhir dari umur lampu, tetapi untuk 

kerusakan sekering tidak begitu halnya.   

Ciri-cirinya antara lain : 

 Efficacy – 12 lumens/Watt 

 Indeks Perubahan Warna – 1A 

 Suhu Warna - Hangat (2.500K – 2.700K) 

 Umur Lampu – 1-2.000 jam 

2. Lampu Neon  

Lampu neon, 3 hingga 5 kali lebih efisien daripada lampu pijar standar dan 

dapat bertahan 10 hingga 20 kali lebih awet.  Dengan melewatkan listrik melalui 

uap gas atau logam akan menyebabkan radiasi elektromagnetik pada panjang 

gelombang tertentu sesuai dengan komposisi kimia dan tekanan gasnya. Tabung 

neon memiliki uap merkuri bertekanan rendah, dan akan memancarkan sejumlah 

kecil radiasi biru/ hijau, namun kebanyakan akan berupa UV pada 253,7nm dan  

185nm. 

Bagian dalam dinding kaca memiliki pelapis tipis fospor, hal ini dipilih 

untuk menyerap radiasi UV dan meneruskannya ke daerah nampak. Proses ini 

memiliki efisiensi sekitar 50%. Tabung neon merupakan lampu ‘katode panas’, 

sebab katode dipanaskan sebagai bagian dari proses awal. Katodenya berupa 

kawat pijar tungsten dengan sebuah lapisan barium karbonat. Jika dipanaskan, 

lapisan ini akan mengeluarkan elektron tambahan untuk membantu pelepasan. 

Lapisan ini tidak boleh diberi pemanasan berlebih sebab umur lampu akan 

berkurang. Lampu menggunakan kaca soda kapur yang merupakan pemancar UV 

yang buruk. Jumlah merkurinya sangat kecil, biasanya 12 mg. Lampu yang 

terbaru menggunakan amalgam merkuri, yang kandungannya sekitar 5 mg. Hal ini 

memungkinkan tekanan merkuri optimum berada pada kisaran suhu yang lebih 

luas. Lampu ini sangat berguna bagi pencahayaan luar ruangan karena memiliki 

fitting yang kompak.   

 

 



26 

 

Ciri-cirinya antara lain :   

Halofosfat 

 Efficacy – 80 lumens/Watt (gir HF menaikan nilai ini sebesar 10%) 

 Indeks Perubahan Warna –2-3 

 Suhu Warna – apa saja 

 Umur Lampu– 7-15.000 jam 

Tri-fosfor 

 Efficacy – 90 lumens/Watt 

 Indeks Perubahan Warna –1A-1B 

 Suhu Warna – apa saja 

 Umur Lampu – 7-15.000 jam 

Lampu neon kompak yang tersedia saat ini membuka seluruh pasar bagi 

lampu neon. Lampu-lampu ini dirancang dengan bentuk yang lebih kecil yang 

dapat bersaing dengan lampu pijar dan uap merkuri di pasaran lampu dan 

memiliki bentuk bulat atau segi empat. Produk di pasaran tersedia dengan gir 

pengontrol yang sudah terpasang (GFG) atau terpisah (CFN). 

3. Lampu LED   

Lampu LED merupakan lampu terbaru yang merupakan sumber cahaya 

yang efisien energinya. Ketika lampu LED memancarkan cahaya nampak pada 

gelombang spektrum yang sangat sempit, mereka dapat memproduksi “cahaya 

putih”. Hal ini sesuai dengan kesatuan susunan merah-biru-hijau atau lampu LED 

biru berlapis fospor. Lampu LED bertahan dari 40.000 hingga 100.000 jam 

tergantung pada warna. Lampu LED digunakan untuk banyak penerapan 

pencahayaan seperti tanda keluar, sinyal lalu lintas, cahaya dibawah lemari, dan 

berbagai penerapan dekoratif. 

Walaupun masih dalam masa perkembangan, teknologi lampu LED sangat 

cepat mengalami kemajuan dan menjanjikan untuk masa depan. Pada cahaya 

sinyal lalu lintas, pasar yang kuat untuk LED, sinyal lalu lintas warna merah 

menggunakan lampu 10W yang setara dengan 196 LEDs, menggantikan lampu 

pijar yang menggunakan 150W. Berbagai perkiraan potensi penghematan energi 

berkisar dari 82% hingga 93%. Produk pengganti LED, diproduksi dalam 
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berbagai bentuk termasuk batang ringan, panel dan sekrup dalam lampu LED, 

biasanya memiliki kekuatan 2-5W masing-masing, memberikan penghematan 

yang cukup berarti dibanding lampu pijar dengan bonus keuntungan masa pakai 

yang lebih lama, yang pada gilirannya mengurangi perawatan.  

 

C. Alat dan Bahan 

 Luxmeter, AVO meter, dan Clamp meter  

 

D. Prosedur Kerja 

1. Perhatikan penjelasan dosen pembimbing maupun teknisi mengenai langkah-

langkah kegiatan praktikum. 

2. Mahasiswa mempraktekkan langkah-langkah yang ditunjukkan oleh dosen 

pembimbing maupun teknisi. 

3. Mahasiswa mengerjakan tugas-tugas yang diperintahkan oleh dosen 

pembimbing dalam waktu yang telah ditentukan. 

4. Mahasiswa mengumpulkan tugas-tugas yang telah dikerjakan. 

 

E. Tugas Jam Ketujuh :  

 Mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok 

 Ukurlah kuat cahaya dari 3 buah lampu, yaitu lampu pijar, lampu HE, dan 

lampu LED di sebuah ruangan dengan menggunakan lux meter jika 

ketiganya dayanya sama. 

 Ukurlah daya listrik dari penggunaan 3 buah lampu, yaitu lampu pijar, 

lampu HE, dan lampu LED di sebuah ruangan dengan kuat cahaya 

masing-masing 50 lux, 100 lux, 150 lux, dan 200 lux dan bandingkan 

jumlah lampu serta daya listrik yang dipakai untuk kebutuhan penerangan 

tersebut.  

 Buatlah laporan mengenai kegiatan tersebut. 
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Latihan No. : 8 

Pokok Bahasan : Audit Energi Pada Motor Listrik 

Judul Praktikum : Menghitung Kebutuhan Energi Pada Motor Listrik    

Lokasi : Lab. Teknik Energi Terbarukan 

Alokasi Waktu : 1 x 4 jam 

 

 

A. Tujuan Instruksional Khusus 

Mahasiswa diharapkan mampu : 

1. Memahami prinsip dasar motor listrik  

2. Menghitung kebutuhan energi pada motor listrik. 

 

B. Teori 

Motor listrik merupakan sebuah perangkat elektromagnetis yang 

mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Energi mekanik ini digunakan 

untuk, misalnya, memutar impeller pompa, fan atau blower, menggerakan 

kompresor, mengangkat bahan, dll. Motor listrik digunakan juga di rumah (mixer, 

bor listrik, fan angin) dan di industri. Motor listrik kadangkala disebut “kuda 

kerja” nya industri sebab diperkirakan bahwa motor-motor menggunakan sekitar 

70% beban listrik total di industri.  

Mekanisme kerja untuk seluruh jenis motor secara umum sama : 

 Arus listrik dalam medan magnet akan memberikan gaya 

 Jika kawat yang membawa arus dibengkokkan menjadi sebuah 

lingkaran/loop, maka kedua sisi loop, yaitu pada sudut kanan medan magnet, 

akan mendapatkan gaya pada arah yang berlawanan.   

 Pasangan gaya menghasilkan tenaga putar/ torque untuk memutar kumparan.  

 Motor-motor memiliki beberapa loop pada dinamonya untuk memberikan 

tenaga putaran  yang lebih seragam dan medan magnetnya dihasilkan oleh 

susunan elektromagnetik yang disebut kumparan medan.   

Dalam memahami sebuah motor, penting untuk mengerti apa yang 

dimaksud dengan beban motor. Beban mengacu kepada keluaran tenaga putar/ 
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torque sesuai dengan kecepatan yang diperlukan.  Beban umumnya dapat 

dikategorikan kedalam tiga kelompok (BEE India, 2004) : 

 Beban torque konstan adalah beban dimana permintaan keluaran energinya 

bervariasi dengan kecepatan operasinya namun torque nya tidak bervariasi. 

Contoh beban dengan  torque konstan adalah conveyors, rotary kilns, dan 

pompa displacement konstan.  

 Beban dengan variabel torque adalah beban dengan torque yang bervariasi 

dengan kecepatan operasi. Contoh beban dengan variabel torque adalah pompa 

sentrifugal dan fan (torque bervariasi sebagai kwadrat kecepatan). 

 Beban dengan energi konstan adalah beban dengan permintaan torque yang 

berubah dan berbanding terbalik dengan kecepatan. Contoh untuk beban 

dengan daya konstan adalah peralatan-peralatan mesin. 

Motor listrik dapat dikategorikan berdasarkan pasokan input, konstruksi, 

dan mekanisme operasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Motor DC   

Motor arus searah, sebagaimana namanya, menggunakan arus langsung 

yang tidak langsung/direct-unidirectional. Motor DC digunakan pada penggunaan 

khusus dimana diperlukan penyalaan torque yang tinggi atau percepatan yang 

tetap untuk kisaran kecepatan yang luas. Sebuah motor DC yang memiliki tiga 

komponen utama : 

 Kutub medan. Secara sederhada digambarkan bahwa interaksi dua kutub 

magnet akan  menyebabkan perputaran pada motor DC. Motor DC memiliki 
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kutub medan yang stasioner dan dinamo yang menggerakan bearing pada 

ruang diantara kutub medan. Motor DC sederhana memiliki dua kutub medan: 

kutub utara dan kutub selatan. Garis magnetik energi membesar melintasi 

bukaan diantara kutub-kutub dari utara ke selatan. Untuk motor yang lebih 

besar atau lebih komplek terdapat satu atau lebih elektromagnet. Elektromagnet 

menerima listrik dari sumber daya dari luar sebagai penyedia struktur medan.   

 Dinamo. Bila arus masuk menuju dinamo, maka arus ini akan menjadi 

elektromagnet. Dinamo yang berbentuk silinder, dihubungkan ke as penggerak 

untuk menggerakan beban. Untuk kasus motor DC yang kecil, dinamo berputar 

dalam medan magnet yang dibentuk oleh kutub-kutub, sampai kutub utara dan 

selatan magnet berganti lokasi. Jika hal ini terjadi, arusnya berbalik untuk 

merubah kutub-kutub utara dan selatan dinamo.  

 Commutator. Komponen ini terutama ditemukan dalam motor DC. 

Kegunaannya adalah untuk membalikan arah arus listrik dalam dinamo. 

Commutator juga membantu dalam transmisi arus antara dinamo dan sumber 

daya. 

Keuntungan utama motor DC adalah sebagai pengendali kecepatan, yang 

tidak mempengaruhi kualitas pasokan daya. Motor ini dapat dikendalikan dengan 

mengatur : 

 Tegangan dinamo – meningkatkan tegangan dinamo akan meningkatkan 

kecepatan   

 Arus medan – menurunkan arus medan akan meningkatkan kecepatan.  

Motor DC tersedia dalam banyak ukuran, namun penggunaannya pada 

umumnya dibatasi untuk beberapa penggunaan berkecepatan rendah,  penggunaan 

daya rendah hingga sedang seperti peralatan mesin dan rolling mills, sebab sering 

terjadi masalah dengan perubahan arah arus listrik mekanis pada ukuran yang 

lebih besar.  Juga, motor tersebut dibatasi hanya untuk penggunaan di area yang 

bersih dan tidak berbahaya  sebab resiko percikan api pada sikatnya. Motor DC 

juga relatif mahal dibanding motor AC.  
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Hubungan antara kecepatan, flux medan dan tegangan dinamo ditunjukkan 

dalam persamaan berikut:  

Gaya elektromagnetik : E = KN 

Torsi : T = KIa 

dengan :  

E =gaya elektromagnetik yang dikembangkan pada terminal dinamo (volt) 

 = flux medan yang berbanding lurus dengan arus medan   

N = kecepatan dalam RPM (putaran per menit) 

T = torque electromagnetik 

I  = arus dinamo  

K = konstanta persamaan 

B. Motor AC   

Motor arus bolak-balik menggunakan arus listrik yang membalikkan 

arahnya secara teratur pada rentang waktu tertentu. Motor listrik memiliki dua 

buah bagian dasar listrik: "stator" dan  "rotor". Stator merupakan komponen listrik 

statis. Rotor merupakan komponen listrik berputar untuk memutar as motor.  

Keuntungan  utama motor DC terhadap motor AC adalah bahwa kecepatan 

motor AC lebih sulit dikendalikan. Untuk mengatasi kerugian ini, motor AC dapat 

dilengkapi dengan penggerak frekwensi variabel untuk meningkatkan kendali 

kecepatan sekaligus menurunkan dayanya. Motor induksi merupakan motor yang 

paling populer di industri karena kehandalannya dan lebih mudah perawatannya.  

Motor induksi AC cukup murah (harganya setengah atau kurang dari harga sebuah 

motor DC) dan juga memberikan rasio daya terhadap berat yang cukup tinggi 

(sekitar dua kali motor DC). 

Motor induksi merupakan motor yang paling umum digunakan pada 

berbagai peralatan industri. Popularitasnya karena rancangannya yang sederhana, 

murah dan mudah didapat, dan dapat langsung disambungkan ke sumber daya 

AC. 

 

 

 



32 

 

a. Komponen 

Motor induksi memiliki dua komponen listrik utama : 

 Rotor.  Motor induksi menggunakan dua jenis rotor : 

 Rotor kandang tupai terdiri dari  batang penghantar tebal yang dilekatkan 

dalam petak-petak slots paralel. Batang-batang tersebut diberi hubungan 

pendek pada kedua ujungnya dengan alat cincin hubungan pendek.   

 Lingkaran rotor yang memiliki gulungan tiga fase, lapisan ganda dan 

terdistribusi. Dibuat melingkar sebanyak kutub stator.  Tiga fase digulungi 

kawat pada bagian dalamnya dan ujung yang lainnya dihubungkan ke 

cincin kecil yang dipasang pada batang as dengan sikat  yang menempel 

padanya. 

 Stator. Stator dibuat dari sejumlah stampings dengan slots  untuk membawa 

gulungan tiga fase. Gulungan ini dilingkarkan untuk sejumlah kutub yang 

tertentu. Gulungan diberi spasi geometri sebesar 120 derajat   

 

C. Alat dan Bahan 

 Motor Listrik dan AVO meter 

 

D. Prosedur Kerja 

1. Perhatikan penjelasan dosen pembimbing maupun teknisi mengenai langkah-

langkah kegiatan praktikum. 

2. Mahasiswa mempraktekkan langkah-langkah yang ditunjukkan oleh dosen 

pembimbing maupun teknisi. 

3. Mahasiswa mengerjakan tugas-tugas yang diperintahkan oleh dosen 

pembimbing dalam waktu yang telah ditentukan. 

4. Mahasiswa mengumpulkan tugas-tugas yang telah dikerjakan. 
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Latihan No.  : 9 

Pokok Bahasan : Audit Energi Pada Sistem Pemompaan 

Judul Praktikum : Menghitung Peluang Penghematan Energi Pompa  

Lokasi   : Lab. Teknik Energi Terbarukan 

Alokasi Waktu : 1 x 4 jam 

 

 

A. Tujuan Instruksional Khusus 

Mahasiswa diharapkan mampu : 

1. Memahami prinsip dasar proses pemompaan. 

2. Menghitung Peluang Penghematan Energi Sistem pemompaan. 

 

B. Teori 

Sistim pemompaan bertanggung jawab terhadap hampir 20% kebutuhan 

energi listrik dunia dan penggunaan energi dalam operasi pabrik industri tertentu 

berkisar 25-50% (US DOE, 2004). Pompa memiliki dua kegunaan utama :  

 Memindahkan cairan dari satu tempat ke tempat lainnya (misalnya air dari 

aquifer bawah tanah ke tangki penyimpan air).   

 Mensirkulasikan cairan sekitar sistim (misalnya air pendingin atau pelumas 

yang melewati mesin- mesin dan peralatan). 

Komponen utama sistim pemompaan adalah:  

 Pompa  

 Mesin penggerak: motor listrik, mesin diesel atau sistim udara  

 Pemipaan, digunakan untuk membawa fluida  

 Kran, digunakan untuk mengendalikan aliran dalam sistim 

 Sambungan, pengendalian dan instrumentasi lainnya  

 Peralatan pengguna akhir, yang memiliki berbagai persyaratan (misalnya 

tekanan, aliran) yang menentukan komponen dan susunan sistim 

pemompaan. 

Contohnya adalah alat penukar panas, tangki dan mesin hidrolik. 
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Karakteristik sistim pemompaan  

1. Tahanan sistim: head  

Tekanan diperlukan untuk memompa cairan melewati sistim pada laju tertentu. 

Tekanan ini  harus cukup tinggi untuk mengatasi tahanan sistim, yang juga 

disebut “head”. Head total merupakan jumlah dari head statik dan head 

gesekan/ friksi   

a). Head statik, Head statik merupakan perbedaan tinggi antara sumber dan 

tujuan dari cairan yang  dipompakan. 

b). Head gesekan/ friksi (hf), ini merupakan kehilangan yang diperlukan 

untuk mengatasi tahanan untuk mengalir dalam pipa dan sambungan-

sambungan. Head ini tergantung pada ukuran, kondisi dan jenis pipa, 

jumlah dan jenis sambungan, debit aliran, dan sifat dari cairan.  

2. Kurva kinerja pompa  

Head dan debit aliran menentukan kinerja sebuah pompa yang secara grafis 

ditunjukkan dalam kurva kinerja atau kurva karakteristik pompa.  Dengan 

meningkatnya tahanan sistim, head juga akan naik. Hal ini pada gilirannya 

akan menyebabkan debit aliran berkurang dan akhirnya mencapai nol. Debit 

aliran nol hanya dapat diterima untuk jangka pendek tanpa menyebabkan 

pompa terbakar.   

3. Titik operasi pompa  

Debit aliran pada head tertentu disebut titik tugas. Kurva kinerja pompa terbuat 

dari banyak titik-titik tugas. Titik operasi pompa ditentukan oleh perpotongan 

kurva sistim dengan kurva pompa. 

4. NPSH 

Head Hisapan Positif Netto Tersedia / Net Positive Suction Head Available 

(NPSHA) menandakan jumlah hhisapan pompa yang melebihi tekanan uap 

cairan, dan merupakan karakteristik rancangan sistim. NPSH yang diperlukan 

(NPSHR) adalah hisapan pompa yang diperlukan untuk menghindari kavitasi, 

dan merupakan karakteristik rancangan pompa. 
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Peluang Penghematan Energi 

Peluang penghematan energi yang dapat dilakukan pada sistem 

pemompaan antara lain :  

a. Memilih pompa yang benar 

Dalam memilih pompa, para pemasok berusaha untuk mencocokan kurva 

sistim yang diberikan oleh fihak pengguna dengan kurva pompa yang 

memenuhi kebutuhan tersebut  sedekat mungkin. Titik operasi pompa adalah 

titik dimana kurva pompa dan kurva tahanan sistim berpotongan. Walau begitu, 

tidak memungkinkan bagi satu titik operasi memenuhi seluruh kondisi operasi 

yang dikehendaki. Sebagai contoh, bila kran pembuangan tersumbat, kurva 

tahanan sistim bergeser ke sebelah kiri dan begitu juga dengan titik operasinya.  

b. Mengendalikan debit aliran dengan variasi kecepatan  

Pengendalian aliran oleh pengaturan kecepatan selalu lebih efisien daripada 

oleh kran pengendali. Hal ini disebabkan kran menurunkan aliran  namun tidak 

menurunkan pemakaian energi pompa. 

c. Pompa dalam susunan paralel untuk memenuhi permintaan yang beragam   

Mengoperasikan dua pompa secara paralel dan mematikan salah satu jika 

kebutuhan menjadi lebih rendah, dapat menghasilkan penghematan energi yang 

signifikan. Dapat digunakan pompa yang memberikan debit aliran yang 

berbeda-beda. Pompa yang dipasang secara paralel merupakan sebuah opsi jika 

head statik lebih dari lima puluh persen head total. Kurva sistim pada 

umumnya tidak berubah dengan jalannya pompa secara paralel. Debit aliran 

lebih rendah dari penjumlahan debit aliran berbagai pompa. 

d. Membuang kran pengendali aliran  

Metoda lain untuk mengendalikan aliran adalah dengan menutup atau 

membuka kran pembuangan (hal ini dikenal juga dengan kran “throttling”). 

Walau metoda ini menurunkan tekanan namun tidak mengurangi pemakaian 

daya, sebab head total (head statik) bertambah. Metoda ini meningkatkan 

getaran dan korosi sehingga meningkatkan biaya perawatan pompa dan secara 

potensial mengurangi umurnya.  
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e. Membuang kendali by-pass   

Aliran dapat juga diturunkan dengan cara memasang sebuah sistim kendali by-

pass, dimana pembuangan pompa dibagi menjadi dua aliran menuju dua pipa 

saluran yang terpisah. Satu pipa saluran mengirimkan fluida ke titik tujuan 

pengiriman, sementara pipa saluran kedua mengembalikan fluida ke 

sumbernya. Dengan kata lain, sebagian fluida diputarkan dengan tanpa alasan, 

dengan demikian maka hal ini merupakan pemborosan energi. Oleh karena itu 

maka opsi ini harus dihindarkan. 

f. Kendali start/stop pompa 

Suatu cara yang sederhana dan masuk akal berkenaan dengan energi yang 

efisien adalah menurunkan debit aliran dengan menjalankan dan menghentikan 

pompa, sepanjang hal ini tidak sering terjadi dilakukan. Sebuah contoh dimana 

opsi ini dapat digunakan adalah bila sebuah pompa digunakan unt uk mengisi 

tangki penyimpan dimana fluida mengalir ke proses pada debit yang tetap. 

Dalam sistim ini, pengendali dipasang pada tingkatan minimum dan 

maksimum didalam tangki untuk menjalankan dan menghentikan pompa. 

Beberapa perusahaan menggunakan metoda ini juga dalam rangka 

menghindarkan kebutuhan maksimum yang lebih rendah (yaitu dengan 

pemompaan pada bukan jam puncak). 

g. Memperbaiki keseimbangan impeler 

Mengubah diameter impeler akan memberikan perubahan yang sebanding 

dengan kecepatan keliling impeler. Mengganti impeler me rupakan suatu opsi 

yang lebih baik daripada menyeimbangkan impeler, namun cara ini juga lebih 

mahal dan kadangkala impeler yang lebih kecil di pasaran ukurannya jauh 

lebih kecil dari kebutuhan. 

 

C. Alat dan Bahan 

 Pompa Air 

 AVO meter dan Clamp meter 
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D. Prosedur Kerja 

1. Perhatikan penjelasan dosen pembimbing maupun teknisi mengenai langkah-

langkah kegiatan praktikum. 

2. Mahasiswa mempraktekkan langkah-langkah yang ditunjukkan oleh dosen 

pembimbing maupun teknisi. 

3. Mahasiswa mengerjakan tugas-tugas yang diperintahkan oleh dosen 

pembimbing dalam waktu yang telah ditentukan. 

4. Mahasiswa mengumpulkan tugas-tugas yang telah dikerjakan. 

 

E. Tugas Jam Kesembilan : 

 Amati kinerja dari sebuah pompa dan ukurlah parameter-parameter yang 

mempengaruhi efisiensi pompa 

 Rangkailah pompa secara seri dan paralel, kemudian amati dan bandingkan 

performa kedua rangkaian pompa tersebut. 

 Jelaskan peluang penghematan energi pada sistem pemompaan berdasarkan 

parameter-parameter yang telah diukur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

Latihan No.  : 10 

Pokok Bahasan : Audit Energi Sistem Termal 

Judul Praktikum : Menghitung Efisiensi Tungku Biomassa  

Lokasi   : Lab. Teknik Energi Terbarukan 

Alokasi Waktu : 1 x 4 jam 

 

 

A. Tujuan Instruksional Khusus 

Mahasiswa diharapkan mampu : 

1. Memahami prinsip perpindahan panas pada tungku biomassa. 

2. Menghitung kebutuhan energi untuk proses pemanasan dengan tungku 

biomassa. 

 

B. Teori 

Tungku adalah sebuah peralatan yang digunakan untuk memanaskan 

bahan serta mengubah bentuknya atau merubah sifat-sifatnya (perlakuan panas), 

karena bahan bakar yang digunakan berupa sekam maka tungku untuk 

pembakaran sekam disebut tungku sekam (United Nations Environment 

Programme, 2006). Di beberapa Negara yang berbasis pertanian seperti Indonesia, 

Thailand dan Filipina, telah digunakan tungku-tungku sekam sederhana yang 

mengatasi sifat-sifat yang kurang menguntungkan tersebut. Untuk dapat 

menghasilkan nyala yang bersih dan panas,tungku-tungku  sekam tersebut harus 

dibuat sedemikian rupa sehingga tercipta suatu aliran udara secara alamiah, yang 

meningkatkan jumlah aliran zat asam melewati bahan bakar yang menyala.  

Cara-cara yang digunakan untuk membakar sekam padi sebagai bahan 

bakar dapat dibagi dalam tiga golongan :  

 Dengan cara memadatkan bahan bakar dengan suatu saluran udara yang 

dibentuk dalam massa bahan bakarnya agar nyala api dapat melaluinya. Agar 

dapat menyala dengan baik tungku-tungku jenis ini memerlukan sejumlah kecil 

tambahan bahan bakar yang lain.  



39 

 

 Dengan menggunakan tungku yang di dalamnya tercipta aliran udara secara 

alamiah. Tungku-tungku ini mempergunakan sebuah pintu atau kotak 

pemasukan bahan bakar, sebuahgarangan atau rangka bakar, serta sebuah 

cerobong.  

 Membarakannya. 

Perpindahan Panas 

Sistem perpindahan panas dibagi menjadi 3 jenis, yaitu konduksi, 

konveksi dan radiasi. Secara umum, ketiga jenis tersebut dibedakan berdasarkan 

media dalam upaya memindahkan energi panas. Konduksi menggunakan media 

padat, konveksi menggunakan media fluida, sedangkan radiasi menggunakan 

media gelombang elektromagnetik.  

a. Konduksi  

Konduksi ialah proses transfer energi termis melalui interaksi antara atom-

atom dan molekul, walaupun atom-atom dan molekulnya sendiri tidak 

berpindah. Proses perpindahan panas secara konduksi bila dilihat secara atomik 

merupakan pertukaran energi kinetik antar molekul (atom), dimana partikel 

yang energinya rendah dapat meningkat dengan menumbuk partikel dengan 

energi yang lebih tinggi. Untuk perpindahan panas secara konduksi, setiap 

material mempunyai nilai konduktivitas panas (k) yang mempengaruhi besar 

perpindahan panas yang dilakukan pada suatu material. 

b. Konveksi 

Konveksi  ialah proses perpindahan panas langsung melalui perpindahan 

massanya. Proses perpindahan kalor secara konveksi merupakan satu fenomena 

permukaan. Proses konveksi hanya terjadi di permukaan bahan. Jadi dalam 

proses ini struktur bagian dalam bahan kurang penting. Keadaan permukaan 

dan keadaan sekelilingnya serta kedudukan permukaan itu adalah yang utama. 

Lazimnya, keadaan keseirnbangan termodinamik di dalam bahan akibat proses 

konduksi, suhu permukaan bahan akan berbeda dari suhu sekelilingnya. Dalam 

hal ini dikatakan suhu permukaan adalah T1 dan suhu udara sekeliling adalah 

T2 dengan Tl > T2. Kini terdapat keadaan suhu tidak seimbang diantara bahan 

dengan sekelilingnya. Perpindahan kalor dengan jalan aliran dalam industri 
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kimia merupakan cara pengangkutan kalor yang paling banyak dipakai. Oleh 

karena konveksi hanya dapat terjadi melalui zat yang mengalir, maka bentuk 

pengangkutan ka1or ini hanya terdapat pada zat cair dan gas.   

c. Pancaran (Radiasi)  

Radiasi  ialah proses pancaran energi oleh benda-benda dalam bentuk radiasi 

elektromagnetik. Radiasi ini bergerak melewati ruang dengan kelajuan cahaya. 

Semua benda memancarkan dan menyerap radiasi elektromagnetik. Bila benda 

ada dalam kesetimbangan termis dengan sekitarnya, benda memancarkan dan 

menyerap energi pada laju yang sama. Namun, jika benda dipanaskan sampai 

temperatur yang lebih tinggi daripada sekitarnya, maka benda meradiasi keluar 

lebih banyak energi daripada yang diserapnya. 

 

C. Alat dan Bahan 

 Tungku Biomassa 

 Sekam Padi 

 Timbangan 

 Termokopel 

 

D. Prosedur Kerja 

1. Perhatikan penjelasan dosen pembimbing maupun teknisi mengenai langkah-

langkah kegiatan praktikum. 

2. Mahasiswa mempraktekkan langkah-langkah yang ditunjukkan oleh dosen 

pembimbing maupun teknisi. 

3. Mahasiswa mengerjakan tugas-tugas yang diperintahkan oleh dosen 

pembimbing dalam waktu yang telah ditentukan. 

4. Mahasiswa mengumpulkan tugas-tugas yang telah dikerjakan. 
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E. Tugas Jam Kesepuluh: 

 Siapkan peralatan yang akan digunakan yaitu tungku biomassa, sekam 

padi, batubara, dan serbuk kayu 

 Bahan yang digunakan untuk memasak adalah air sebanyak 1 liter. 

 Buatlah briket dari bahan sekam dan serbuk kayu terlebih dahulu. 

 Masukkan bahan bakar ke dalam tungku dan sebagai awalan gunakan 

minyak tanah untuk pembakaran awal. 

 Pengujian dilakukan dengan metode water boiling test dan parameter-

parameter yang diukur adalah : 

 Massa air dan bahan bakar 

 Suhu lingkungan 

 Suhu dinding panci 

 Suhu air awal dan akhir 

 Suhu nyala tungku 

 Lakukan pengujian terhadap ketiga jenis bahan bakar dan bandingkan 

hasilnya. 
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