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ABSTRAK 

ABSTRAK- Energi memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan 
dan peradaban manusia hingga saat ini. Dengan akselerasi pembangunan yang 
meningkat dewasa ini, pertambahan penduduk dan peningkatan taraf hidup 
menyebabkan laju konsumsi energi semakin meningkat pula. Tanpa dilakukannya 
usaha menghemat energi, akan mengakibatkan habisnya cadangan energi dalam 
waktu yang relatif singkat dan dampaknya suatu pembangunan yang berkelanjutan 
(sustainable) tidak dapat direalisasikan. Maka dari itu, perlu adanya kesadaran dari 
masing-masing individu untuk terus menjaga setiap sumber energi yang mungkin 
dapat dihasilkan dari berbagai aspek maupun lingkungan itu sendiri. Serta mencari 
cara bagaimana menghemat energi yang sudah berada di sekitar lingkungan kita dan 
tidak lupa untuk mencari cara dalam membuat inovasi dalam mencipatakan suatu 
energi yang baru. Oleh karena itu perlunya efisiensi penggunaan energi diseluruh lini 
bidang kehidupan, termasuk pada lembaga pemerintah dan swasta. Salah satu 
parameter yang digunakan dalam audit energi adalah intensitas konsumsi energi 
(IKE).  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi 
lapangan, studi literatur dan dilakukan konservasi energi. Adapun yang dimaksud 
dengan konservasi energi adalah peningkatan efisiensi energi yang digunakan atau 
proses penghematan energi. Dalam proses ini meliputi adanya audit energi yaitu suatu 
metode untuk mengitung perbandingan tingkat konsumsi energi suatu gedung 
pendidikan/komersial dan umum, dimana hasilnya nanti dibandingkan dengan standar 
yang ada untuk kemudian dicari solusi penghematan konsumsi energi, jika tingkat 
konsumsi energinya melebihi standar yang ada. Dalam penelitian ini penulis 
khususnya melakukan audit energi listrik. 

IKE adalah istilah yang digunakan untuk menentukan konsumsi energi dari 
sistem (bangunan). IKE pada Gedung C Kampus UMN berdasarkan perhitungan dari 
total rekapitulasi rekening PLN per-luas bangunan ber-AC satu tahun terakhir adalah 
157.584 kWh dengan luas lantai 32000 m2 maka Intensitas Konsumsi Energi adalah 
4,92 kWh/m2/bulan atau 59,09 kWh/m2/tahun. Berikut adalah rujukan nilai Standar 
Konsumsi Energi Standart di Bangunan / Gedung berdasarkan aktifitas dari referensi 
“ASEAN USAID tahun 1987”. Rentang tingkat Pencahayaan pada tiap-tiap Ruangan 
pada tiap lantainya di Gedung C Kampus UMN  rata-rata menunjukkan di atas 250 
Lux untuk ruangan kelas (memenuhi standar SNI), di atas 350 Lux untuk ruangan-
ruangan komersial. Namun untuk ruang storage dan panel masih di bawah 100 Lux 
yang artinya belum mencapai standar SNI (100 Lux). Pencapaian Lux yang mengacu 
pada standar SNI sangat diperlukan karena  akan mempengaruhi tingkat kenyamanan 
dalam belajar dan bekerja. Sedangkan untuk suhu rata-rata ruangan di bawah 27°C 
(sudah memenuhi standar SNI). 
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