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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Pada peneliti yang sebelumnya Daeng Supriyadi Pasisarha (2012) 

telah membahas mengenai evaluasi IKE listrik melalui audit awal energi 

listrik menjelaskan bahwa audit energi lisrik yang dilakukan dengan 

mengacu pada standar audit energi listrik SNI-03-6196-2000. Pola 

pemakaian energi listrik dalam kegiatan pendidikan dikenali berdasarkan 

histori pemakaian energi listrik dan pengukuran besaran listrik. 

Lalu peneliti Asnal Effendi dan Miftahul (2016) menjelaskan bahwa 

nilai Intensitas Konsumsi Energi dapat diketahui dengan membandingkan 

total penggunaan energy listrik dengan luas bagunan gedung. 

Peneliti selanjutnya Agung Wahyudi Biantoro (2017) gedung yang 

efisien dapat terjadi karena sebagian besar ruang menggunakan ventilasi 

alami, AC yang tidak seluruhnya digunakan, kedisiplinan dalam 

mematikan AC dan lampu ruangan kelas yang tidak terpakai. 

2.2 Audit Energi 

Audit energi dapat didefinisikan sebagai proses evaluasi pemanfaat 

energi dan identifikasi peluang penghematan energi serta rekomendasi 
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peningkatan efisiensi pada suatu perusahaan. Sedangkan arti kata Audit 

sendiri dalam arti luas bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, 

proses, atau produk. Dalam hal ini berarti dapat di ambil kesimpulan bahawa 

bahwa audit energi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kegiatan untuk 

mengidentifikasi jenis energi dan mengidentifikasi besarnya energi yang 

digunakan pada bagian-bagian operasi suatu bangunan serta mencoba 

mengidentifikasi kemungkinan penghematan energi. 

Audit energi dilakukan setiap saat atau sesuai dengan jadwal yang 

sudah ditentukan sebelumnya. Monitoring pemakaian energi secara teratur 

merupakan keharusan untuk mengetahui besarnya energi yang digunakan 

pada setiap bagian operasi selama selang waktu tertentu. Dengan demikian 

usaha-usaha penghematan dapat dilakukan. (Abdurarachim, 2002) 

2.2.1. Konsep Audit Energi 

Audit energi merupakan usaha atau kegiatan untuk mengidentifikasikan 

jenis dan besarnya energi yang digunakan pada bagian-bagian operasi suatu 

bangunan dan mencoba mengidentifikasikan kemungkinan penghematan 

energi. Sasaran dari audit energi adalah untuk mencari cara mengurangi 

konsumsi energi per satuan output dan mengurangi biaya operasi. Untuk 

Mengukur besarnya biaya efisiensi penghematan digunakan parameter Benefit 

Cost Ratio (BCR). (Abdurarachim, 2002) 
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2.2.2. Klasifikasi Audit Energi  

2.2.2.1 Survei Energi (Energy Survey or Walk Through Audit) 

1) Untuk mengetahui pola penggunaan energi dan sistem yang 

mengkonsumsi energi serta untuk mengidentifikasi kemungkinan 

penghematan energi ( Energi Conservasi Oppurtunity=ECO)  

2) Untuk mendapatkan data yang berguna bagi audit energi awal. 

Pada survei energi, data-data dapat diperoleh dengan wawancara kepada 

orang-orang yang berhubungan dengan penggunaan energi pada beberapa 

tahun terakhir yang telah tersedia. Data-data tersebut kemudian dianalisis 

uuntuk mengetahui kecenderungan karakteristik pemakaian energi pada 

suatu gedung. Hasil laporan berupa rekomendasi atau usulan mengenai 

bagian-bagian yang perlu dilakukan audit rinci atau bagian-bagian yang 

telah optimal penggunaan energinya. 

2.2.2.2 Audit Energi Awal atau Audit Energi Singkat (Preliminary Energy Audit 

= PEA) 

Tujuan dari audit energi awal adalah untuk mengukur produktifitas 

dan efisiensi penggunaan energi dan mengidentifikasikan kemungkinan 

penghematan energi. Kegiatan audit energi awal meliputi: 

1) Pengumpulan data-data pemakaian energi yang tersedia 
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2) Mengamati kondisi peralatan, penggunaan, penggunaan energi 

beserta alat-alat ukur yang berhubungan dengan monitoring energi 

seperti: 

a) Memeriksa kondisi isolasi yang rusak atau hilang. 

b) Meneliti adanya kebocoran. 

c) Dan lain-lain 

3) Mengamati prosedur perawatan dan operasi yang biasa di lakukan 

di gedung Fakultas. 

Hasil PEA biasanya berupa laporan mengenai sumber-sumber 

kebocoran/kehilangan energi seperti adanya isolasi yang tidak sempurna, 

dll, rekomendasi perbaikan ringan harus dilakukan. 

2.2.2.3 Audit Energi Rinci atau Energi Penuh (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. Kegiatan ini diikuti dengan 

analisis rinci penggunaan energi beberapa sistem. Tujuan dari audit energi 

ini untuk mengevaluasi kemungkinan penghematan energi. 

Audit energi rinci biasanya dilakukan setelah PEA, meskipun 

sebenarnya audit energi ini dapat dilakukan sendiri,aslakan kegiatan yang 
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tercakup dalam PEA dilakukan pada awal kegiatan audit. Pengukuran 

yang dilakukan meliputi pengukuran tekanan, dan konsumsi energi. 

Hasil DEA berupa rekomendasi perubahan-perubahan sistem atau 

komponen yang diperlukan dengan didasari oleh bukti-bukti perhitungan 

agar diperoleh penghematan biaya energi beserta cara-cara 

implementasinya. 

2.2.3. Proses Audit Energi 

Proses audit energi dilakukan secara bertahap seperti: 

2.2.3.1. Audit energi awal 

Pada prinsipnya dapat dilakukan oleh pengelola gedung yang 

bersangkutan berdasarkan data rekening pembayaran energi. 

1. Pengumpulan dan penyusunan data energi bangunan gedung 

Kegitan audit energi awal meliputi pengumpulan data energi bangunan 

gedung dengan data yang tersedia dan tidak memerlukan pengukuran. 

Data tersebut meliputi: 

1) Dokumentasi bangunan yang digunkan seperti gambar teknik 

bangunan sesuai pelaksanaan konstruksi (as built drawing) yang 

terdiri dari: 

a) Tapak, denah dan potongan bangunan gedung seluruh lantai. 

b) Denah instalasi pencahayaan bangunan seluruh lantai 

2) Pembayaran rekening listrik bulanan bangunan gedung selama 3 

bulan terakhir. 
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2. Menghitung besarnya Intensitas Konsumsi Energi (IKE) gedung 

1) Rincian luas bangunan gedung dan luas total (m
2
) 

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

3) Intensitas Konsumsi Energi (IKE) bangunan gedung per bulan 

(kWh/m
2 
per bulan)  

4) Biaya energi bangunan gedung (Rp/kWh) 

2.2.3.2. Audit Energi rinci 

Hal ini dilakukan apabila nilai IKE lebih besar dari nilai target 

yang ditentukan. 

1. Penelitian dan pengukuran konsumsi energi 

Audit energi rinci perlu dilakukan bila audit energi awal 

memberikan agambaran nilai IKE listrik lebih dari nilai target 

yang di tentukan untuk mengetahui profil penggunaan energi pada 

bangunan gedung , sehingga dapat diketahui peralatan penggunaan 

energi apa saja yang paemakaian energinya cukup besar. 

2. Pengukuran energi 

Hasil dari pengukuran energi adalah yang sangat penting Karena 

semuanya bertumpu di hasil pengukuran ini. Maka hasil dari 

pengukuran harus memeiliki tingkat kesalahan yang sedikit. Oleh 

karena itu alat yang digunakan untuk mengukur harus dikalibrasi 

terlebih dahulu. 
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2.2.3.3. Identifikasi peluang hemat energi 

Hasil pengukuran data kemudian di hitung besar IKE nya 

kemudian di dapat profil penggunaan energi pada bangunan gedung 

dari kegitan audit energi awal. Pabila besarnya IKE hasil perhitungan 

ternyata sama atau kurang dari IKE target, maka kegiatan audit energi 

rinci dapat dihentikan atau diteruskan untuk memperoleh IKE yang 

lebih rendah lagi. Hasil akhir lebih dari target, berarti ada peluang 

untuk melanjutkan proses audit energi rinci berikutnya. 

2.2.3.4. Analisis peluang hemat energi 

Apabila peluang hemat enegi telah diidentifikasi, selanjutnya 

perlu ditindaklanjuti dengan analisis peluang hemat energi, yaitu 

dengan cara membandigkan potensi perolehan hemat energi dengan 

biaya yang harus dibayar untuk pelaksanaan rencana penghematan 

energi yang direkomendasikan. Analisis peluang hemat energi dapat 

juga dilakukan dengan penggunaan program computer yang telah 

direncanakan untuk kepentingan itu. 

Penghematan energi pada bangunan gedung harus tetap 

memperhatikan kenyamanan penghuni.Analisis peluang hemat energi 

dilakukan dengan usaha antara lain: 

1) Menekan penggunaan energi hingga sekecil mungkin 
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2) Memperbaiki kinerja peralatan 

3) Menggunakan sumber energi yang murah 

Bagan dari proses audit energi nya adalah seperti pada gambar 2.1 

Mulai

Pengumpulan data historis

Menghitung IKE tahun lalu

IKE > 

STANDAR?

Ya

Melakukan penelitian di gedung

IKE > 

STANDAR?

Ya 

Kemungkinan PHE

Analisa PHE

Rekomendasi 

IKE< 

STANDAR?

Ya 

selesai

Tidak

Tidak

Tidak

 

Gambar 2.1. Diagram Alir proses audit energi 
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2.3 Energi Listrik 

Energi menurut Eugene C. Lister yang diterjemahkan oleh Hanapi 

Gunawan (1993) bahwa energi merupakan kemampuan untuk melakukan 

kerja, energi merupakan kerja tersimpan. Pengertian ini tidaklah jauh beda 

dengan ilmu fisika yaitu sebgai kemampuan melakukan usaha. 

Hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat 

diciptakan dan tidak dapat pula dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah 

dari suatu bentuk ke bentuk energi yang lain. Demikianlah pula energi listrik 

yang merupakan hasil perubahan energi mekanik (gerak) menjadi energi 

listrik. Keberadaan energi listrik ini dapat dimanfaatkan semaksimal 

mungkin. Adapun kegunaan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari 

merupakan penerangan, pemanas, motor-motor  listrik  dan  lain-lain. Energi      

yang digunakan  alat  listrik  merupakan  laju penggunaan   energi   (daya)   

dikalikan   dengan waktu selama alat tersebut digunakan. Bila daya diukur 

dalam watt jam, maka: 

W = P x t       ……………………………...…………………………….(2.1) 

Dimana: 

P            = daya dalam watt 

t             = Waktu dalam jam 

W          = Energi dalam watt jam 

Watt      jam (watthour = Wh) merupakan energi yang dikeluarkan jika 1 watt 

digunakan selama 1 jam. 
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Energi pun memiliki macam-macam bentuk karena energi bisa terbentuk 

dari mana saja diantaranya adalah: 

1. Energi listrik adalah energi yang timbul ketika adanya perpindahan 

muatan listrik. Listrik adalah salah satu bentuk energi terbesar dan paling 

banyak digunakan, karena kita selalu membutuhkan listrik setiap harinya. 

Contohnya adalah penggunaan listrik pada rumah tangga, kebutuhan 

listrik di industri, dan, masih banyak lagi. 

2. Energi kinetik adalah energi yang dihasilkan oleh sebuah benda ataupun 

objek yang bergerak. Contohnya adalah ban mobil yang bergerak, baling-

baling kipas yang bergerak, dan lain-lain. 

3. Energi potensial adalah sebuah energi yang dimiliki oleh benda karena 

letak atau kedudukan benda tersebut. Sebuah benda atau objek yang 

letaknya di atas permukaan bumi maka memiliki energi potensial karena 

adanya gaya gravitasi bumi. Contohnya adalah buah yang tergantung di 

pohonnya. 

4. Energi kalor atau energi panas adalah energi yang biasa terjadi atau bisa 

dihasilkan dari energi listrik. Contohnya adalah setrika listrik, solder 

listrik, dan lain sebaginya. 

Dan masih banyak lagi macam-macam energi yang ada di dunia ini, 

namun pada penelitian kali ini energi yang akan di bahas adalah energi 

listrik. 
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2.4 Sistem Tenaga Listrik 

Menurut Djiteng Marsudi (2006) untuk keperluan penyediaan tenaga 

listrik bagi para pelanggan, diperlukan berbagai peralatan listrik. Berbagai 

peralatan  listrik  ini  dihubungkan  satu sama lain yang mempunyai 

interrelasi dan secara keseluruhan membentuk suatu sistem tenaga listrik. 

Adapun dimaksud dengan sistem tenaga listrik di sini adalah sekumpulan 

pusat listrik dan gardu induk (pusat beban) yang satu sama lain dihubungkan 

oleh jaringan transmisi sehingga merupakan satu kesatuan interkoneksi. 

Kebutuhan   akan   tenaga   listrik   dari pelanggan selalu bertambah 

dari waktu ke waktu. Untuk  tetap  dapat  melayani  kebutuhan  tenaga listrik 

dari para pelanggan, maka sistem tenaga listrik harus dikembangkan seirama 

dengan kenaikan kebutuhan akan tenaga listrik dari para pelanggan. Untuk   

dapat   melakukan   hal   ini dengan sebaik-baiknya maka hasil-hasil operasi 

perlu dianalisis dan dievaluasi antara lain untuk menetukan: 

1. Bilamana,  beberapa  besar  dan  dimana  perlu dibangun  pusat  listrik  

baru,  GI  baru  serta saluran transmisi baru. 

2. Menambah  unit  pembangkit  dan  menambah transformator dan lain-

lain. 

3. Bilamana dan dimana saja perlu penggantian PMT dengan yang lebih 

besar sebagai konsekuensi dari butir a dan b. 
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2.5 Beban Listrik 

Untuk merencanakan suatu sistem distribusi tenaga listrik maka salah 

satu hal yang harus diperhatikan merupakan beban listrik. Untuk mengetahui 

beban listriknya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain: 

2.5.1. Jenis beban listrik 

Jenis beban listrik menurut daerah biasanya digolongkan dalam 

beberapa bagian (Amrullah,1985), yaitu: 

2.5.1.1 Berdasarkan lingkungan atau lokasi 

1) Beban pusat perkantoran. 

2) Beban perumahan. 

3) Beban perumahan luar Kabupaten. 

4) Beban pedesaan. 

2.5.1.2 Berdasarkan jenis pelanggan  

1) Pelangganan umum. 

2) Pelanggan industri. 

2.5.1.3 Berdasarkan jadwal pelayanan 

1) Beban perumahan. 

2) Beban perkantoran. 

3) Beban industri. 

4) Beban penerangan jalan 
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2.5.1.4 Berdasarkan jenis pelanggan. 

1. Beban perumahan 

Beban perumahan merupakan beban yang dilayani oleh trafo 

distribusi yang terdiri dari seluruh atau sebagian besar merupakan 

tempat tinggal penduduk. Pada beban perumahan kebutuhan 

maksimum biasanya berlangsung dimalam hari pukul 17:00 – 22:00 

dan biasanya sangat bervariasi sesuai dengan kebiasaan penduduk 

setempat dalam mengkonsumsi energi listrik. Jumlah anggota rumah 

tangga menjadi salah satu faktor penentu pemakaian energi listrik 

yang dikonsumsi rumah tangga, sebagian besar digunakan untuk 

penerangan, peralatan rumah tangga seperti TV, radio, setrika, pompa 

air, keperluan memasak dan lain sebagainya. 

2. Beban Usaha Bisnis 

Beban usaha merupakan beban pelanggan yang terdiri dari 

suatu kelompok perdagangan atau usaha seperti pertokoan, rumah 

makan, dan lain sebaginya. Pada umumnya beban komersial ini 

terletak di pusat Kabupaten, beban puncak umumnya terjadi pada 

pagi hari sekitar pukul 09:00 sampai malam hari kira-kira pukul 

21:00. 

3. Beban sosial (publik) 

           Beban sosial merupakan beban pelanggan yang terdiri dari 

tempat-tempat sosial seperti rumah sakit, sekolah, tempat beribadah 
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dan lain sebagainya. Beban puncak umumnya terjadi pada siang hari 

dan malam hari. 

4. Beban Industri 

Merupakan beban pelanggan yang terdiri dari kelompok 

pabrik-pabrik atau industri. Beban ini basanya terpisah dari 

perumahan penduduk untuk mencegah terjadinya fluktuasi tegangan 

yang sering terjadi di industri yang menggangu peralatan rumah 

tangga setempat. Beban yang biasanya terdapat di industri pada 

umumnya lebih besar dibandingkan dengan pelanggan lainnya. Beban 

puncak biasanya terjadi pada siang hari karena motor-motor listrik 

beroperasi atau berproduksi. 

5. Beban Pemerintahan  

Beban pemerintahan merupakan jenis beban yang digunakan 

untuk instansi pemerintahan dan penerangan jalan. 

 

2.6 Cara-cara memperkirakan beban  

Salah satu faktor yang  sangat menentukan dalam membuat rencana 

operasi sistem tenaga listrik adalah perkiraan beban yang akan dialami oleh 

sistem tenaga listik yang bersangkutan. Tidak ada rumus eksak untuk ini 

karena besarnya beban ditentukan oleh para pemakai (konsumen) tenaga 

listrik yang secara bebas dapat menentukan pemakaiannya. Namun pada 

umumnya pemakaian energi listrik konsumen sifatnya priodik maka grafik 
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pemakaian tenaga listrik atau lazimnya dibuat sebagai grafik beban dari 

sistem tenaga listrik juga mempunyai sifat priodik. 

Grafik beban secara perlahan-lahan berubah bentuknya baik kuantitatif 

maupun kualitatif. Perubahan ini antara lain disebabkan oleh: 

1. Bertambahnya jumlah konsumen tenaga listrik. 

2. Bertambahnya konsumsi tenaga listrik dari konsumen lama, misalnya 

karena dia membeli peralatan listrik tambahan. 

3. Suhu udara, apabila suhu udara tinggi maka pemakaian alat-alat penyejuk 

udara bertambah dan ini menambah pemakaian tenaga listrik. 

4. Kegiatan ekonomi masyarakat. 

5. Kegiatan sosial masyarakat, sebagai contoh adanya pertandingan 

olahraga seperti bulu tangkis, tinju, sepak bola dan lain sebagainya. Hal 

ini akan menimbulkan kenaikan beban. 

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa tidaklah mungkin ditemukan 

rumus yang eksak untuk menentukan besarnya beban. Tetapi beban dapat 

diperkirakan besarnya berdasarkan pengalaman-pengalaman dan 

pengamatan-pengamatan di masa lalu kemudian diadakan perkiraan untuk 

masa yang akan datang. 

2.7 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konsumsi Energi Listrik 

Konsumsi energi termaksud energi listrik dapat dipengaruhi oleh 

berbagai faktor , diantaranya : tingkat produksi industri, tinggkat pemakaian 
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energi pengganti, kondisi politik, usaha-usaha konservasi, batasan 

pemerintah, dalam hal pemakaian energi, pertumbuhan penduduk, 

pertumbuhan ekonomi (pendapatan penduduk) dan harga energi tersebut. 

Bahwa permintaan akan suatu komoditas energi termaksud energi listrik 

dipengaruhi oleh faktor harga, barang yang diminta, harga barang lain, 

pendapatan, selera, dan kemakmuran. Namun dalam pembahasan kali ini 

dititikberatkan pada pengaruh ekonomi saja seperti pertumbuhan ekonomi 

dalam hal ini pendapatan konsumen dan harga jual energi. 

2.7.1 Pertumbuhan ekonomi (pendapatan konsumen) 

Sesuai dengan penjelasan kedua pendapat di atas, sangat berpengaruh 

pendapatan konsumen terhadap pemakaian energi listrik. Hal tersebut sangat 

logis karena dengan pendapatan konsumen meningkat, maka cenderung 

membeli barang-barang untuk memenuhi kepuasan hidupnya termaksud 

barang-barang yang memakai energi listrik sebagai sumber tenaganya. 

Dengan demikian konsumsi energi listrik semakin meningkat. 

Mengacu dari penjelasan di atas, maka konsumsi energi merupakan 

fungsi dari pendapatan konsumen. 

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari produk domestik 

regional (PDRB) dan PDRB per sektor serta pendapatan perkapita (in come 

percapita ) penduduk. PDRB merupakan salah satu indikator perekonomian 

yang penting bagi suatu daerah yang diartikan sebagi keseluruhan nilai 
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tambah barang dan jasa yang dihasilkan dalam satu tahun di suatu daerah 

atau wilayah. 

2.7.2 Menghitung Produk Domestik Bruto / PDB / Produk Domestik Kotor 

Pengertian Produk Domestik Bruto atau PDB merupakan hasil output 

produksi dalam suatu perekonomian dengan tidak memperhitungkan pemilik 

faktor produksi dan hanya menghitung total produksi dalam suatu 

perekonomian saja. 

Persamaan PDB berdasarkan  

PDB = C + G + I + ( X - M )    …………………………..……………(2.2) 

Dimana:  

PDB : produk domestik bruto  

C : pengeluaran rumah tangga  

G : pengeluaran pemerintah  

I : pengeluaran investasi  

X : ekspor   

M : impor 

2.7.3 Kepadatan penduduk 

Laju pertumbuhan penduduk lebih tinggi di negara berkembang.  

Kepadatan penduduk dihitung dengan membagi jumlah penduduk dengan 

luas area dimana mereka tinggal. Negara-negara kecil biasanya memiliki 

kepadatan penduduk tertinggi. 
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Distribusi usia dan jenis kelamin penduduk dalam negara atau 

wilayah tertentu dapat digambarkan dengan suatu piramida penduduk. 

Grafik ini berbentuk segitiga, di mana jumlah penduduk pada sumbu X, 

sedang kelompok usia (cohort) pada sumbu Y. Penduduk laki-laki 

ditunjukkan pada bagian kiri sumbu vertikal, sedang penduduk 

perempuan di bagian kanan. 

Piramida penduduk menggambarkan perkembangan penduduk 

dalam kurun waktu tertentu. Negara atau daerah dengan angka kematian 

bayi yang rendah dan memiliki usia harapan hidup tinggi, bentuk 

piramida penduduknya hampir menyerupai kotak, karena mayoritas 

penduduknya hidup hingga usia tua. Sebaliknya yang memiliki angka 

kematian bayi tinggi dan usia harapan hidup rendah, piramida 

penduduknya berbentuk menyerupai genta (lebar di tengah), yang 

menggambarkan tingginya angka kematian bayi dan tingginya resiko 

kematian. 

 

        Gambar 2.2 Piramida penduduk 
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Gambar 2.2 menjelaskan bahwa piramida penduduk yang 

menunjukkan tingkat mortalitas stabil dalam setiap kelompok usia. 

Jumlah penduduk sangatlah berpengaruh terhadap konsumsi 

energi listrik. Jadi konsumsi energi bukan hanya fungsi dari pendapatan, 

melainkan juga fungsi dari jumlah peduduk, 

q = f (x,p)    ……………………………………………………(2.3) 

 Dari persamaa di atas maka dapat ditulis model persamaan regresi 

berganda untuk permintaan energi listrik pada pelanggan rumah tangga, 

bisnis, sosial, dan industri merupakan : 

Y  = a + b1X1 + b2X2      ……………………………………(2.4) 

2.7.4 Penggolongan Tarif Dasar Listrik PLN  

Menurut Abdul Kadir (1995), tarif dasar listrik secara umum dapat 

diartikan sebagai daftar  harga penjualan tenaga listrik yang ditetapkan 

perusahaan listrik yang meningkat perusahaan dengan langganan atau 

konsumen energi listrik. 

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya 

Mineral tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT Perusahaan 

Listrik Negara (Persero) pasal 1 menjelaskan bahwa tarif tenaga listrik 

adalah tarif tenaga listrik untuk konsumen yang disediakan oleh PT 

Perusahaan Listrik Negara (Persero). 

Tujuan umum tarif dasar listrik adalah untuk menghasilkan 

pendapatan bagi perusahaan listrik untuk menutupi biaya-biaya 
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operasional sehingga sistem penyediaan energi listrik dapat 

berkesinambungan. 

Pengadaan energi listrik di Indonesia dikelola oleh PLN yang 

diawasi oleh pemerintah dan tidak mengejar keuntungan semata-mata 

karena energi listrik sebagai komoditi publik, pemenuhan menyangkut 

hajat hidup seluruh rakyat Indonesia dan harus terjamin ketersediaanya 

dengan harga yang terajangkau oleh semua lapisan masyarakat. 

Penetuan tarif dasar listrik didasarkan  pada beberapa faktor 

seperti biaya modal, perawatan dan perbaikan, upah tenaga kerja , biaya 

bahan bakar, dan lain sebagainya yang berkaiatan dengan proses 

pembangkitan energi listrik tersebut sampai digunakan oloh konsumen. 

Biaya-biaya tersebut tidak semuanya ditanggung oleh PLN tetapi juga 

dilimpahkan kepada konsumen melalui tarif dasar listrik. 

Penentuan tarif yang tidak bijaksana dapat berakibat buruk 

terhadap perkembangan perusahaan, misalnya tarif yang tinggi terhadap 

biaya instalasi dapat membuat langganan berkurang atau tarif yang 

rendah akan menyebabkan pemborosan energi listrik yang dapat 

mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian. Penetuan tarif yang akan 

berlaku bagi kelompok konsumen ditentukan berdasarkan pada cara 

pemakaian, waktu dan besarnya pemakaian. 

Berdasarkan tarif dasar listrik 2016, PLN menggunakan tarif dasar 

berdasarkan jenis pelanggan dan daya tersambung adalah sebagai berikut: 
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1. Golongan tarif pelanggan rumah tangga yang terdiri atas: 

1) Golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada 

tegangan rendah, dengan daya sampai dengan 450 VA, 900 VA-

RTM, 1.300 VA, dan 2.200 VA (R-1/TR). 

2) Golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada 

tegangan rendah, dengan daya 3.500 VA sampai dengan 5.500 

VA (R-2/TR). 

3)  Golongan Tarif untuk keperluan rumah tangga besar pada 

tegangan rendah, engan daya 6.600 VA ke atas (R-3/TR). 

2. Golongan tarif pelanggan bisnis, terdiri atas: 

1) Golongan tarif untuk keperluan bisnis kecil pada tegangan 

rendah, dengan daya 450 VA sampai dengan 5.500 VA (B-

1/TR). 

2) Golongan tarif untuk keperluan bisnis menengah pada tegangan 

rendah, dengan daya 6.600 VA sampai dengan 200 kVA (B-

2/TR) . 

3) Golongan tarif keperluan bisnis besar pada tegangan menengah, 

dengan daya di atas 200 kVA (B-3.TM). 

 

3. Golongan tarif pelanggan sosial, terdiri dari: 

1) Golongan tarif untuk keperluan pemakaian sangat kecil pada 

tegangan rendah, dengan daya 220 VA(S-1/TR). 
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2) Golongan tarif untuk keperluan pelayanan sosial kecil sampai 

dengan sedang pada tegangan rendah, dengan daya 450 VA 

sampai dengan 200 kVA (S-2/TR). 

3) Golongan tarif keperluan pelayanan sosial besar pada tegangan 

menengah, dengan daya di atas 220 kVA (S-3/TM). 

4. Golongan tarif pelanggan industri, terdiri atas: 

1)  Golongan tarif  untuk keperluan industri   kecil/industri rumah 

tangga pada tegangan rendah, dengan daya 450 VA sampai 14 

kVA(I-1/TR). 

2) Golongan tarif  untuk keperluan industri sedang pada tegangan 

rendah, dengan daya di atas 14 kVA sampai 200 kVA(I-2/TR). 

3)  Golongan tarif untuk keperluan industri menengah pada 

tegangan menengah, dengan daya di atas 200 kVA ( I-3/TM). 

4) Golongan tarif untuk keperluan industri besar pada  tegangan 

tinggi, dengan daya 30000 kVA  ke atas (I-4/TT). 

5. Golongan tarif untuk keperluan kantor pemerintah dan penerangan 

jalan umum, terdiri dari: 

1) Golongan tarif untuk keperluan kantor pemerintah kecil pada 

tegangan rendah, dengan daya 450 VA sampai dengan 5.500 

VA (P-1/TR). 
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2) Golongan tarif untuk keperluan kantor pemerintah sedang 

pada tegangan rendah, dengan daya 6.600 VA sampai dengan 

200 kVA (P-1/TR). 

3) Golongan tarif untuk keperluan kantor pemerintah besar pada 

tegangan menengah, dengan daya di atas 200 kVA (P-2/TM). 

4) Golongan tarif untuk keperluan penerangan jalan umum pada 

tegangan rendah (P-3/TR).  

Berdasarkan dari pengelolahan tarif, maka konsumen akan memakai 

energi listrik sesuai dengan batas daya yang disediakan sesuai dengan 

penggolongan tarifnya. Pembayaran rekening listrik itu dirinci berdasarkan 

biaya pemakaian yang merupakan hasil kali per kW dengan kWh terpakai 

ditambah biaya beban, pajak, dan lain-lain. 

2.8  3 Phase Power Analyzer 

3Phase Power Analyzer adalah suatu peralatan ukur yang digunakan 

untuk mengetahui kualitas daya dari tegangan listrik. Alat ini sangat 

kompleks, karena dapat mengukur tegangan, arus listrik, frekuensi, daya 

aktif, daya reaktif, daya semu dan faktor daya.  
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Bagian-bagian tombol. 

Berikut bagian-bagian dari tombolnya: 

3-1 tampilan layar 

3-2 tombol pengaturan fasa/kabel (phase/wire) 

3-3 tombol atas 

3-4 tombol bawah 

3-5 tombol jeda 

3-6 tombol backlight 

3-7 tombol power 

3-8 tombol exit  

3-9 tombol untuk memulai dan mengakhiri rekaman 

3-10 tombol batasan arus 

3-11tombol shift 

3-12 tombol setup 

3-13 terminal input tegangan 

3-14A soket masukan sinyal 

3-14B soket daya 

3-15 soket kartu SD 

3-16 RS232 soket 

3-17 tombol reset 

3-18 soket power adaptor DC 9V 

3-19 pelindung baterai 
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3-20 stand 

3-21 current sense jaw 

3-22 trigger 

3-23A current probe signal plugs 

3-23B current probe power plug 

3-24 tombol kiri analisis harmonik  

3-25 harmonic key  

3-26 tombol kanan analisis harmonik 

3-27 tombol pilihan analisis harmonik V1,V2.V3,A1,A2,A3 

3-28 harmonic function voltage or current input range  

3-29 power measurement key  

3-30 diagram fasa 

3-31 bentuk gelombang dari tegangan atau arus 

3-32 kunci sementara 
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