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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Semakin majunya teknologi masa kini dalam bidang elektronika 

mempunyai pengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Dimana pertumbuhan 

perkembangan teknologi menuntut suatu alat atau barang menjadi lebih efisien, 

hemat, dan ramah lingkungan. Salah satu teknologi yang diterapkan yaitu dalam 

hal penerangan. Penciptaan lampu dengan berbagai tipe, bentuk, dan jenis seperti 

TL, SL, dan bohlam semakin bervariasi. 

Baru-baru ini program yang sedang digalakkan Pemerintah dan PLN bagi 

para konsumennya adalah untuk menghemat energi listrik dalam pemakaian 

lampu. Penghematan ini dilakukan dengan cara menggunakan jenis lampu yang 

paling hemat energi saat ini atau mengganti lampu terpasang dengan lampu yang 

paling hemat energi saat ini yaitu LED. Program ini juga sejalan dengan Surat 

keputusan Menteri Energi & Sumber Daya Mineral No. 31 Tahun 2005 tentang 

Tata Cara Penghematan Energi yang merupakan kewajiban kita semua. 

Adapun yang dimaksud lampu terhemat energi saat ini adalah lampu yang 

mengkonsumsi daya listrik (watt) seminimal mungkin untuk menghasilkan cahaya 

tampak yang terpakai manusia sebesar mungkin. Saat ini penggunaan lampu TL 

(Tabung Fluoresen) dianggap sudah merupakan lampu hemat energi. Sesuai 

perkembangan teknologi perlampuan terdapat lampu yang lebih hemat dibanding 

lampu neon, yaitu LED (Light Emitting Dioda). Penghematan energi bukan 

semata‐mata mengurangi kuat penerangan saja tapi mengurangi jumlah konsumsi 

energy tanpa mengorbankan kualitas pelayanan cahaya bagi mata manusia. 

Prinsipnya menyediakan cahaya saat dibutuhkan dalam jumlah dan kualitas yang 

cukup. Dalam dunia industrik hususnya di PG KREBET BARU ide penggantian 

tersebut disambut dengan gembira, mengetahui akan sangat besar keuntungan 

yang akan didapat dan mulai mengaplikasikannya walaupun dilakukan secara 

bertahap untuk meminimalisir biaya pengeluaran. 
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Dari latar belakang dan permasalahan yang ada di dunia industri itulah 

maka diambil judul : “ ANALISA EFISIENSI PENGGANTIAN LAMPU TL 

DENGAN LAMPU HEMAT ENERGI LED DI PG KREBET BARU”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang akan dibahas 

dalam skripsi ini adalah : 

1. Apakah pemakaian lampu LED lebih hemat dibandingkan penggunaan 

lampu TL? 

2. Berapa daya / lumen sebuah lampu LED yang dibutuhkan untuk 

penerangan ruang kantor Instalasi Listrik PG Krebet Baru  II  yang sesuai 

dengan SNI. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Ingin mengetahui apakah  Apakah pemakaian lampu LED lebih hemat 

dibandingkan penggunaan lampu TL? 

2. Ingin mengetahui berapa daya / lumen sebuah lampu LED yang 

dibutuhkan untuk penerangan ruang kantor Instalasi Listrik PG Krebet 

Baru  IIyang sesuai dengan SNI. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Dalam penyusunan skripsi ini, memuat asumsi dan pembatasan masalah 

dengan tujuan untuk menghindari berkembangnya permasalahan secara luas. 

Untuk itu peneliti membatasi masalah dalam hal-hal sebagai berikut : 

1. Penelitian dilakukan di PG Krebet Baru II dikantor Instalasi Listrik. 

2. Ruang lingkup penelitian ini dilaksanakan diruang kantor Instalasi Listrik 

PG Krebet Baru II. 

3. Penelitian hanya mencangkup pada lampu LED dan lampu TL. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Dapat dijadikan acuan untuk penggunaan lampu penerangan dalam 

industri. 
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2. Dapat dijadikan acuan dalam upaya penghematan anggaran TDL (Tarif 

Dasar Listrik) tanpa mengurangi kualitas cahaya sesuai SNI. 

 

1.6  Metodologi 

Menurut Sugiyono (2008:2) metode merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini 

menggunakan metode penelitian kuantitatif. Dengan langkah-langkah sebagai 

berikut : 

1. Kajian Literatur 

Dalam mencari studi literatur,penulis menggunakan beberapa 

sumberinformasi buku maupun media elektronik seperti internet. 

2. Variable Penelitian 

Variabel penelitian adalah objek penelitian/apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian (Arikunto, 2002: 99). Variabel dalam 

perhitunagn ini yaitu menggunakan Variable terikat yaitu meliputi 

perhitungan intensitas cahaya pada ruangan, TDL untuk lampu pada 

ruangan, efisiensi lampu LED dan TL. 

3. Instrumen penelitian 

Instrumen merupakan alat yang digunakan sebagai pengumpul data dalam 

suatu penelitian berupa lembarobservasi. 

 

1.7  Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan pada tugas akhir analisa efisiensi penggantian 

lampu TL dengan lampu hemat energi LED di PG Krebet Baru adalah sebagai 

berikut : 

  BAB I Pendahuluan 

Pada Bab I ini akan menguraikan secara garis besar terhadap permasalahan 

yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, 

manfaat,  metodologi pembahasan, dan sistematika pembahasan. 

BAB II Dasar Teori 

Pada Bab II ini akan memaparkan dasar teori yang mendasari penyusunan 

tugas akhir ini. 
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BAB III Analisa dan Penelitian 

Pada Bab III ini akan membahas tentang penelitian langsung yang 

dilakukan di PG Krebet Baru. 

BAB IV Pembahasan 

Pada Bab IV ini akan membahas tentang hasil Penelitian dan analisa 

Perhitungan yang telah dilakukan. 

BAB V Kesimpulan dan Saran 

Pada Bab V ini berisikan kesimpulan dari penyusunan tugas akhir dan 

saran untuk pengembangan selanjutnya. 

 

 


