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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

Krisis manajemen energi adalah keadaan dimana sumber energi yang 

ada tidak mampu dikelola untuk memenuhi kebutuhan energi di wilayah 

tertentu. Indonesia adalah salah satu negara yang saat ini sedang dalam dalam 

ancaman krisis manajemen energi. Hal ini disebabkan oleh lemahnya 

pengelolaan energi, baik itu dari sisi produksi maupun sisi konsumsi, yang 

berbanding terbalik dengan konsumsi energi final yang terus meningkat dari 

tahun ke tahun 

Berbagai sektor konsumsi energi tersebut, salah satu objek yang selalu 

mengkonsumsi energi adalah bangunan. Bangunan menggunakan 50% energi 

secara umum atau 70% listrik dari total konsumsi di Indonesia, 

menjadikannya sebagai pengguna energi terbesar bahkan melebihi sektor 

industri dan transportasi. Besarnya konsumsi energi pada bangunan ini 

berkontribusi terhadap tingginya biaya operasional bangunan sebesar 25-30%, 

selain kontribusi yang cukup besar terhadap emisi gas rumah kaca dan 

pemanasan global (USAID Indonesia, 2015) 

Bisnis Keramahan dan energi sangat penting, terutama dalam 

penggunaan listrik yang memberikan proporsi penggunaan dan alokasi dana 

terbesar. Terlihat bahwa peralatan seperti peralatan penerangan, elevator, 

lemari es, ruang cuci, pemanas, pompa air, dan sistem pendingin udara 

merupakan alat operasi utama dalam industri perhotelan. Pihak hotel sudah 

melakukan pekerjaan hemat energi, seperti mengatur pengoperasian peralatan, 

mengganti lampu dengan lampu hemat energi, dan memasang bank kapasitor, 

namun biaya operasional energi listrik masih melebihi standar yang telah 

ditetapkan. Manajer hotel juga telah mengganti refrigerant type R-22 dengan 

hidrokarbon di dalam lemari es, namun banyak kompresor yang mengalami 

kerusakan chiller.  
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Pengelolaan konsumsi energi pada bangunan berarti melakukan 

efisiensi konsumsi energi. Salah satu teknik yang sering dipakai untuk 

melakukan efisiensi pemakaian energi listrik adalah konservasi energi 

(Untoro, Gusmedi, & Purwasih, 2014). Konservasi energi adalah upaya 

sistematis, terencana, dan terpadu untuk melestarikan sumber daya energi 

dalam negeri serta meningkatkan efisiensi pemanfaatannya (PP No.70 Tahun 

2009). Tujuan konservasi energi adalah memelihara sumber energi melalui 

kebijakan pemilihan teknologi dan pemanfaatan energi secara efisien dan 

rasional.  

Konservasi energi terkait dengan penghematan energi yang bertujuan 

pada berkurangnya biaya, meningkatkan efisiensi energi dan keuntungan. 

Konservasi energi juga terkait dengan manajemen energi, yang merupakan 

serangkaian kegiatan yang kontinyu dengan tujuan mencapai efisiensi energi 

yang optimal. Salah satu bagian manajemen energi adalah kegiatan audit 

energi. Audit energi adalah teknik menghitung besarnya konsumsi energi pada 

bangunan untuk mengenali cara-cara penghematannya (SNI 03-6196:2000) 

Prosedur audit energi di Indonesia telah diatur oleh Badan Standarisasi 

Nasional sejak tahun 2000, melalui SNI 03-6196-2000 tentang Prosedur Audit 

Energi Pada Bangunan Gedung. Standar ini kemudian diperbaharui pada tahun 

2011 melalui SNI 6196:2011, dan digunakan hingga saat ini. Standar ini 

dimaksudkan sebagai pedoman bagi semua pihak yang terlibat dalam 

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengelolaan bangunan gedung 

dalam rangka peningkatan efisiensi konsumsi energi dan menekan biaya 

energi tanpa mengurangi kualitas kinerjanya (SNI 6196:2011). Standarisasi ini 

memuat prosedur dalam bentuk diagram alur kegiatan.  

Audit energi dibagi menjadi tiga jenis, yaitu audit energi singkat, audit 

energi awal dan audit energi rinci (SNI 6196:2011). Kegiatan audit energi 

singkat meliputi pengumpulan data historis, data dokumentasi bangunan 

gedung yang tersedia dan observasi, perhitungan IKE, potensi penghematan 

energi dan penyusunan laporan audit. Pada audit energi awal ditambahkan 

kegiatan observasi dan pengukuran sesaat, sedangkan pada audit energi rinci, 
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pengukuran dilakukan secara detail dan lengkap, disertai dengan analisis 

teknik dan finansial.  

Hotel merupakan sampel yang tepat sebagai objek studi untuk 

melakukan penelitian terhadap target nilai IKE. Sektor perhotelan sendiri 

membutuhkan banyak masukan riset untuk mendukung gerakan penghematan 

energi. Di sektor perhotelan saat ini, keberhasilan menurunkan biaya energi 

dapat secara langsung meningkatkan pendapatan, tanpa perlu menaikkan tarif 

kamar ataupun menambah penjualan kamar hotel. Ditambah dengan potensi 

peningkatan harga listrik PLN secara bertahap, penghematan listrik di hotel 

menjadi salah satu daya tarik tersendiri, yang tidak hanya menguntungkan 

bagi pengelola hotel melainkan juga bagi karyawan dan tamu hotel dengan 

kenyamanan termal yang diperoleh (USAID Indonesia, 2015).   

Audit energi diperhotelan menjadi objek yang sangat menarik, pada 

kondisi beban penerangan yang ada Di Hom Kudus, maka langkah konversi 

energi yang dapat dilakukan dengan cara pergantian lampu TL ke lampu Led 

Tube, mengatur penggunakan AC intern seoptimum mungkin, pembuatan 

penampungan air agar pompa dapat dikendalikan pengoperasiannya. Hal 

tersebut dapat menghemat sebesar 1.107,267 kWh perhari atau penghematan 

daya listrik sebesar 25.280 Watt. 

Untuk mengetahui letak potensi penghematan dan efisiensi yang dapat 

dilakukan maka sebelumnya akan dilakukan suatu pengukuran tingkat 

pemakaian energi eksisting dari operasional hotel HOM Kabupaten Kudus  

yang dikenal dengan istilah audit energi. Dalam Prosedur Audit Energi pada 

Bangunan Gedung SNI 03-6196-2000 yang dikeluarkan oleh Badan 

Standardisasi Nasional (SNI 03-6196-2000), audit energi merupakan teknik 

yang dipakai untuk menghitung besarnya konsumsi energi pada bangunan 

gedung dan mengenali cara-cara untuk penghematannya. Konservasi dari 

energi yang direncanakan memiliki beberapa kriteria dan atribut.  

Dengan semakin meningkatnya biaya subsidi pemerintah untuk 

penyediaan energi, sudah sewajarnya dilakukan audit energi pada bangunan 

yang banyak mengkonsumsi energi. Oleh sebab itu, paper ini mempunyai 
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tujuan untuk menganalisa konsumsi energi dan peluang penghematan energi 

pada hotel Hom di Kabupaten Kudus. Kondisi jaman yang sudah modern ini, 

menarik penulis untuk mengetahui apakah operasional bangunan gedung 

untuk hotel tersebut boros energi atau tidak. 

Berdasarkan premis di atas, penulis memilih judul saat menulis artikel 

ini ”Audit Energi Dan Peluang Penghematan Konsumsi Energi  Di Hotel 

Hom Kabupaten Kudus” 

 

1.2.Perumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian tersebut maka permasalahan dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Bagaimana nilai Intensitas Konsumsi Energi (IKE) pada penggunaan 

lampu dan Air Conditioning (AC) pada kamar Hotel HOM Kabupaten 

Kudus? 

2. Bagaimana  Peluang  Hemat  Energi  (PHE)  pada penggunaan lampu dan 

AC (Air Conditioning) pada kamar Hotel HOM Kabupaten Kudus? 

 

1.3.Batasan Masalah 

Batasan pertanyaan seputar penelitian ini meliputi: 

Tahap audit energi awal meliputi: 

1. Perhitungan Pola konsumsi energi Hotel HOM Kudus selama periode 

waktu tertentu. 

2. Tahap audit energi terperinci:  

a. Perhitungan IKE Listrik Hotel HOM Kudus berdasarkan nilai 

pengukuran switchboard Hotel HOM Kudus selama suatu periode 

tertentu. 

b. Audit Rincian sistem pendingin udara Hotel HOM Kudus.Analisis 

Peluang penghematan energi terkait pengoperasian ruang FCU dan 

pengaturan LCWT (Leave Cooling Water Temperature) di AC Hotel 

HOM Kudus. 
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1.4.Tujuan 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu 

1. Untuk mengetahui nilai Intensitas Konsumsi Energi (IKE) pada 

penggunaan lampu dan Air Conditioning (AC) pada kamar Hotel HOM 

Kabupaten Kudus 

2. Untuk mengetahui Peluang  Hemat  Energi  (PHE)  pada penggunaan 

lampu dan AC (Air Conditioning) pada kamar Hotel HOM Kabupaten 

Kudus. 

 

1.5.Manfaat 

1. Bagi Mahasiswa   

a. Secara khusus memberikan gambaran kepada mahasiswa variabel 

variabel pemakaian energi berdasarkan audit energi awal dan audit 

energi rinci serta peluang penghematan berdasarkan kondisi di 

lapangan..  

b. Secara umum sebagai penambah wawasan mahasiswa mengenal audit 

energi. 

2. Bagi Akademik 

a. Sebagai referensi untuk perkembangan dan penelitian selanjutnya 

mengenai audit energi. 

b. Merupakan pustaka tambahan untuk menunjang proses perkuliahan. 

membekali mahasiswa jurusan teknik mesin Fakultas Teknik 

Universitas Muria Kudus mengenai elektroplating. 

3. Bagi Pengguna 

 Manfaat peneliti bagi masyarakat adalah 

a. Dapat mengetahui nilai IKE (Intensitas Konsumsi Energi) serta biaya 

pembayarannya sesuai pemakaian 

b. Dapat mengetahui sistem yang bekerja secara baik atau tidak 

berdasarkan kondisi aktual di lapangan. 

c. Dapat mencari peluang-peluang untuk penghematan energi dan 

penghematan biaya berdasarkan kondisi aktual di lapangan 


