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ABSTRAK 

 
Setiap pembangunan gedung memiliki perencanaan instalasi listrik sesuai dengan kebutuhan yang 

diperlukan oleh bangunan itu sendiri. Namun seringkali ditemukan kondisi lapangan (kelistrikan) terdapat 

perubahan dari sisi variabel dan parameter yang dipengaruhi oleh usia, lingkungan, serta kecerobohan 

manusia. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa hal ini dapat berdampak buruk pada bangunan tersebut. 

Dengan demikian, peneliti bermaksud untuk mengevaluasi sistem instalasi pada gedung b Fakultas Teknik 

Universitas Mataram dengan mengukur variabel seperti lumen lampu, tegangan kirim (Vs), tegangan terima 

(Vr), Drop tegangan, arus, daya, dan Parameter seperti lampu dan pengaman. 

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah mengetahui tingkat kelayakan dari 

variabel seperti lumen lampu, tegangan kirim (Vs), tegangan terima (Vr), Drop tegangan, arus, daya, dan 

Parameter seperti lampu dan pengaman pada gedung B Fakultas Teknik Universitas Mataram berdasarkan 

Persyaratan Umum instalasi listrik (PUIL 2000). 

Dari hasil evaluasi yang diperoleh dengan melakukan pengambilan data variabel  bahwa Drop 

tegangan (Vdrop) yang didapat dari pengukuran tegangan kirim dan tegangan terima mendapatkan hasil 

bahwa prosentase Drop tegangan sebagian besar melebihi batas toleransi yaitu 5%, serta daya dan arus yang 

sudah tidak seimbang lagi. Kemudian pengecekan parameter diperoleh hasil bahwa kondisi fisik dari 

pengaman tersebut ada sekitar 60% dari total keseluruhan pengaman dalam kondisi kaku, berkarat, getas, 

serta jumlah lampu yang terpasang tidak sesuai dengan kebutuhan ruangan sehingga tidak dapat memenuhi 

lumen lampu yang distandarisasi Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL 2000).  

 

Kata Kunci : lumen lampu, tegangan kirim, tegangan terima, drop tegangan, daya, arus, lampu, pengaman, 

dan PUIL 2000. 

 

ABSTRACT 

 

Each building construction has electrical installation planning in accordance with the needs required 

by the building itself. But often found field conditions (electricity) there are changes in terms of variables 

and parameters that are affected by age, environment, and carelessness of humans. As we know, that this 

can have a negative impact on the building. Thus, the researcher intends to evaluate the installation system 

in Building B of the Faculty of Engineering, University of Mataram by measuring variables such as lamp 

lumen, voltage send (Vs), voltage receive (Vr), Drop voltages, currents, power, and parameters such as 

lights and safeguards. 

The objectives to be achieved through this research is to know the level of feasibility of variables 

such as lamp lumen, voltage send (Vs), voltage receive (Vr), Drop voltage, current, power, and parameters 

such as lights and safety in building B Faculty of Engineering Universitas Mataram based on General 

Electrical installation requirements (PUIL 2000). 

From the results of the evaluation obtained by taking the data variable that the Drop voltage (Vdrop) 

obtained from the measurement of voltage send and voltage receive results that the percentage of Drop 

voltage mostly exceeds the tolerance limit of 5%, and power and current are not balanced anymore. Then 

check the parameters obtained results that the physical condition of the safety there are about 60% of the 

total security in rigid conditions, rusty, brittle, and the number of lights installed not in accordance with the 

needs of the room so it can not meet standardized lamp lumen General Electrical Installation Requirements 

PUIL 2000). 

 

 

Keywords: lamp lumen, voltage send, voltage receive, voltage drop, power, current, lamp, safety, 

and PUIL 2000. 
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PENDAHULUAN 

Kualitas instalasi listrik sangat 
bergantung pada pelaksanaan dan penerapan 
standart instalasi listrik. yaitu (Persyaratan 
Umum Instalasi Listrik) PUIL 2000 dan 
peraturan lain yang menunjang. Pemberlakuan 
peraturan tersebut adalah untuk memjamin 
keselamatan manusia, ternak dan harta 
benda, serta syarat utama penyediaan tenaga 
listrik dapat dilaksanakan secara aman, handal 
dan akrab lingungan. Setelah jangka waktu 
tertentu instalasi listrik diduga akan mengalami 
perubahan parameter listrik baik secara 
kualitas maupun kuantitas. 

Pemasangan dan penambahan 
instalasi listrik dengan perlengkapan-
perlengkapan yang tidak didasari pengetahuan 
tentang instalasi listrik dapat berbahaya 
apabila tidak dilakukan pemeliharaan serta 
pengamanan terhadap peralatan listrik yanga 
ada. 

Penghantar yang sudah lama dan 
sering digunakan, tahanan isolasinya akan 
mengalami penurunan kualitas. Penurunan 
kualitas isolasi tersebut dapat mengakibatkan 
kebocoran arus pada penghantar. Hal ini 
disebabkan karena terkena panas dari aliran 
arus listrik dalam kurun waktu tertentu. Apabila 
kawat penghantar terlalu kecil dapat 
menyebabkan isolasi menjadi rusak atau 
meleleh akibat panas dari hantaran arus, 
rusaknya isolasi penghantar dapat 
menyebabkan terjadinya hubung singkat 
(Sunggono Asi, 2000: 73). Oleh sebab itu 
harus dilakukan pengukuran untuk mengetahui 
sejauh mana kelayakan tahanan isolasinya. 

TINJAUAN PUSTAKA 

Lumen/kuat pencahayaan di setiap 
ruang diketahui dengan pengukuran 
menggunakan alat ukur Lunxmeter dengan 
memposisikan alat ukur pada lima titik ukur 
yaitu : 

berikut gambar posisi pengukuran 

 

 

 

Gambar 3.1 : Posisi pengukuran Lumen 

kemudian mencari nilai  dengan 
mencarai nilai rata-rata dari hasil pengukuran 
tersebut dengan : 

Rerata = 
E1+E2+E3+E4+Ec

5
 ..................(2.1) 

Persyaratan Umum Instalasi Listrik ini 
merupakan hasil penyempurnaan Peraturan 
Umum Instalasi Listrik 1987 dengan 
memperhatikan standar IEC, terutama terbitan 
TC 64 “Electrical Installations of Buildings” dan 
standar internasional lainnya yang berkaitan. 
(PUIL 2000 : 1-2). 

Prinsip-Prinsip Dasar Instalasi Listrik 
1. Keandalan 
2. Ketercapaian 
3. Ketersediaan 
4. Keindahan 
5. Keamanan 

6. Ekonomis 
Untuk mengetahui besarnya tenaga 

listrik yang digunakan oleh pemakai/pelanggan 
listrik (untuk keperluan rumah tangga, sosial, 
usaha/bangunan komersial, gedung 
pemerintah dan instansi), maka perlu 
dilakukan pengukuran dan pembatasan daya 
listrik. 

 
Gambar 2.1 Diagram Satu garis tenaga listrik 

tegangan menengah 
(Sumber :Budi dan Feri. 2013) 

Keterangan: 

GD : Gardu Distribusi  

TR : Jaringan tegangan Rendah 

SLP : Sambungan Luar Pelayanan 

SMP : Sambungan Masuk Pelayanan 

SLTR  : Sambungan Tenaga Listrik 

Tegangan Rendah 

APP  : Alat Pengukur dan Pembatas 

PHB  : Papan Hubung Bagi 

IP  : Instalasi Pelanggan 

Jenis Pengaman 
Untuk menjaga agar tidak terjadi kerusakan 
dan bahaya pada instalasi listrik, maka perlu 
digunakan pengaman instalasi.  

 

E1 : sudut 1 
E2 : sudut 2 
E3 : sudut 3 
E4 : sudut 4 

 Ec :Senteral ruang  



1. MCB (magnetic circuit breake) 

 

 

 

 

Gambar 2.2. magnetic circuit breaker (MCB) 
(Suhadi, 2008:63) 

2. Sekring (pengaman Lebur) 

 

 

 

 
Gambar 2.3 : Pengaman lebur/sekring 

(Suhadi, 2008:63) 
Arus nominal yang melewati suatu penghantar 
dapat ditentukan dengan menggunakan 
persamaan sebagai berikut : 
Untuk arus searah DC         

𝐼 =
𝑃

𝑉
𝐴......................................................(2.2) 

Untuk arus bolak-balik satu fasa     

𝐼 =
𝑃

𝑉𝑥𝑐𝑜𝑠𝜑
...................................................(2.3) 

Untuk arus bolak-balik tiga fasa 

𝐼 =
𝑃

 3 𝑥𝑉𝑥𝑐𝑜𝑠𝜑
𝐴...........................................(2.4) 

Dimana : 
𝑃 = 𝑑𝑎𝑦𝑎 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑓 𝑊  
𝑉 = 𝑇𝑒𝑔𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑉  
𝐼 = 𝑎𝑟𝑢𝑠 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝐴  
𝑐𝑜𝑠𝜑 = 𝐹𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝐷𝑎𝑦𝑎 

 
Drop Tegangan (Susut Tegangan) 

Rugi tegangan biasanya dinyatakan 
dalam satuan persen (%) dalam tegangan 
kerjanya yaitu : 

𝛥𝑉 % =
𝛥𝑉𝑥100%

𝑉
...............................(2.5) 

Besarnya rugi tegangan (%) yang diijinkan : 
Table 2.1 Rugi Tegangan 

 
Komponen Instalasi Listrik 
a. Bahan penghantar (kabel) 

1. Kabel NYA 

 

 

 

 

2. Kabel NYM 

 

3. Kabel NYY 

 

 

 

4. Kabel N2XY  

 

5. Kabel  NYFGBY 

 

Tabel 2.2 : Kode Pengenal Kabel 

 

b. Kotak kontak dan tusuk kontak (Steker) 

 
c. Fiting 

 
 



d. Saklar 

 

Jenis-Jenis Beban Instalasi Listrik 

a. Penerangan 
Penerangan merupakan bagian yang 

terpenting di dalam suatu instalasi listrik, 
namun didalam instalasi penerangan tersebut 
tidak terlepas dari aturan yang di standarisasi 
pada PUIL sehinggam untuk menentukan 
jumlah titik lampu serta lumen lampu pada 
suatu ruang memiliki aturan.  

Menurut SNI , daya pencahayaan 
maksimum untuk ruang kantor/industri adalah 
15 Watt/m2 untuk rumah tak melebihi 10 watt. 
(tambahan Ir. Hartono Poerbo, M.Arch : untuk 
Toko 20-40 watt/m2, hotel 10-30 watt/m2, 
sekolah 15-30 watt/m2, 

jumlah lampu pada suatu ruang 
ditentukan/dapat dihitung dengan 
menggunakan persamaan : 

 
 

   𝑁 =
𝐸 𝑥  𝐿 𝑥  𝑊

∅ 𝑥  𝐿𝐿𝐹 𝑥  𝐶𝑈 𝑥  𝑛  
 .............................(2.9) 

keterangan :  

N :Jumlah titik lampu 

E :Kuat penerangan/ target kuat 

penerangan yang akan dicapai (Lux) 

(Dapat Dilihat  Pada Tabel 2.3) 

L :Panjang Ruangan (Meter) 

W :Lebar Ruang (Meter) 

ø :Total Lumen Lampu (flux) 

LLF :Light Loss factor /Faktor Cahaya Rugi 

(0,7-0,8) 

CU :Coefisien Of Utilization/Faktor 

Pemanfaatan (50%-65%) 

n :Jumlah lampu dalam 1 titik lampu 

ø       =W xL/w.........................................(2.10) 

dimana :  

W = daya Lampu 

L/w =Luminous efficacy Lamp / Lumen per 

Watt 

 Untuk Menentukan nilai Luminous 
Efficacy/Lumen Per Watt dapat dilihat pada 
Box/kotak lampu yang di beli secara umum 
sudah ditentukan Oleh PUIL sehingga dapat 
dilihat pada tabel ketentuan dibawah ini. 
 

 

b. Kotak Kontak Biasa 
Stop kontak adalah istilah populer yang 

biasa digunakan sehari-hari. Dalam PUIL 
2000, stop kontak ini dinamakan KKB (Kotak 
Kontak Biasa) dan KKK (Kotak Kontak 
Khusus). KKB adalah kotak kontak yang 
dipasang untuk digunakan sewaktu-waktu 
(tidak secara tetap) bagi piranti listrik jenis 
apapun yang memerlukannya, asalkan 
penggunaannya tidak melebihi sbatas 
kemampuannya. 
c. Kotak Kontak Khusus/AC 

KKK adalah kotak kontak yang dipasang 
khusus untuk digunakan secara tetap bagi 
suatu jenis piranti listrik tertentu yang diketahui 
daya maupun tegangannya. Dengan demikian, 
KKK mempunyai tempat/lokasi tertentu 
dengan beban tetap, dan dihubungkan 
langsung ke panel sebagai grup tersendiri. 
Sedangkan KKB tersebar diseluruh bangunan 
dengan beban tidak tetap, dan biasanya jadi 
satu dengan grup untuk penerangan. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Data dan pembahasan parameter. 
a. Data Lumen Lampu 

Lantai I 

 

Berdasarkan data hasil pengukuran 
diatas dapat dianalisa bahwa tingkat 
pencahaayaan atau lux rata-rata untuk semua 
ruangan masih dibawah standar yaitu 80% 
dari standar yang telah ditentukan. sehingga 



pada lantai 1 dapat dikategorikan dibawah 
standar yang ada yaitu PUIL 2000. 
Lantai II 

 
Berdasarkan hasil pengukuran pada 

lantai 2 ini dapat dialanisa bahwa diantara ke 
13 ruangan yang ada, hanya terdapat 2 ruang 
yang memiliki tingkat pencahayaan yang 
memenuhi standar yaitu ruang B2-01 dan 
Ruang Studio masing-masing sebesar 206 lux 
dan 206 lux dengan standar untuk type, jenis, 
dan fungsi ruang tersebut sebesar 250 lux. 
Untuk ruangan yang lain seperti yang dilihat 
pada tabel diatas, ruangan-ruangan dengan 
jenis, type, fungsi yang telah memiliki standar, 
tingkat pencahayaan yang didapat masih 
dibawah standar yang telah ditentukan PUIL 
2000. 
 
Lantai III 

 
Dari data hasil pengukuran diatas 

dapat dilihat bahwa nilai lumen pada setiap 
ruangan tersebut memiliki nilai dibawah batas 
yang di izinkan,sebagaimana ketentuan yang 
diatur pada PUIL 2000 bahwa batas toleransi 
pada ruang gedung belajar dan gedung-
gedung yaitu 80% dari standart yang telah 
ditentukan. 
b. Data tegangan kirim (Vs), tegangan  

terima (Vr), Vdrop, arus. 
Pada pengukuran tegangan kirim (Vs) 

dilakukan pada jalur Outdoing dari MCB pada 
tiap group, kemudian untuk  tegangan terima 
(Vr) diukur pada ujung titik beban pada tiap 

group sehingga peneliti mendapatkan nilai 
Vdrop menggunakan persamaan 2.4. 

Untuk Arus on proses pengukuran 
dilakukan dengan menghidupkan semua 
beban yang terpasang, kemudian Arus off 
didapat dengan mematikan semua beban 
yang terpasang sehingga mendapatkan hasil 
pada tiap lantai sebagai berikut : 

 
Lantai I 

Tabel 4.4 : Tabel tegangan kirim (Vs), tegangan 
terima (Vr), arus (on/off) pada lantai 1. 

 
Pada lantai 1 terdapat 15 group yang 

dimana diantara 15 group tersebut terdapat 
drop tegangan yang memiliki nilai batas 
kewajaran sebanyak 8 group yaitu pada group 
1, 2, 3, 7, 8, 10, 12. 
 
Lantai II 
Tabel 4.5 : Tabel tegangan kirim (Vs), tegangan 
terima (Vr), arus (on/off) pada lantai 2 

 
Dari hasil pengukurang pada lantai II 

yang dimana pada lantai II terdapat 13 group, 
dan diantarake 13 group tersebut adanya 
group yang memiliki susut tegangan yang 
melebihi batas toleransi yang diizinkan pada 
standart yang berlaku, yaitu sebesar 5%. 
adapun group yang memiliki nilai dibatas 
standar tersebut adalah 2, 3, 7, dan 13 
masing-masing memiliki nilai yaitu 28,88%, 
5,45%,16,08%, dan 16,58%. 



Lantai III 
Tabel 4.6 : Tabel tegangan kirim (Vs), 

tegangan terima (Vr), arus (on/off) pada lantai 3. 

 
Dari data hasil pengukuran diatas dapat 

dilihat bahwa Tegangan kirim (Vs) dan 
Tegangan Terima (Vr) peneliti mendsapat nilai 
tersebut dengan mengukur tegangan kirim 
pada Outding di setiap Gruop kemudian nilai 
tegangan terima didaapat dari titik beban 
instalasi sehingga dari hasil pengukuran 
tersebut peneliti mengetahui susut Tegangan 
serta Persentasenya dari salah satu Group 1 
pada Lantai 1 pada tabel 4.6 : Tabel Tegangan 
Kirim (Vs), Tegangan Terima (Vr), Arus 
(on/off) pada lantai 3. 

Diketahui : 
Vs : 230 volt 
Vr : 210 volt 
Drop tegangan dapat di ketahui : 
V Drop = Vs – Vr = 230-210 = 10 volt 

 𝑉 𝐷𝑟𝑜𝑝 =
𝑉𝑠−𝑉𝑟

𝑉𝑟
 x 100% 

𝑉 𝐷𝑟𝑜𝑝 = 
230−210

210
 x 100% 

𝑉 𝐷𝑟𝑜𝑝 = 9,52 % 
Secara aturan bahwa batas toleransi 

untuk dari meteran atau panel ke titik beban 
lampu atau stop kontak batas toleransi yang di 
izinkan seberar 15% (dapat dilihat pada tabel 
2.1).  
2. Data dan pembahasan parameter. 

a. Data daya dan pengaman 
Pada pengujian ini mencari kelayakan 

pada setiap pengaman dimana pengaman 
dapat dikatakan layak (L) apabila berfungsi 
secara normal atau kapasitas terhadap daya 
yang terpasang dapat dipenuhi, kemudian 
pengaman dikatakan tidak layak (TL) apabila 
pengaman atau MCB tersebut dalam kondisi 
yang sebaliknya yaitu kaku, keras, berkarat, 
atau tidak memenuhi kapasitas pada daya 
yang terpasang. 

 
Keterangan : L : Layak 
   TL : Tidak Layak 
 
dengan demikian untuk data yang real 

pada setiap group untuk semua lantai pada 
gedung B Fakultas teknik Universitas Mataram 

dapat dilihat pada halaman berikutnya. 

Lantai I 

Tabel 4.7 : Tabel diagram satu garis 
pengaman dan daya pada panel lantai 1 

 
Dari hasil pengukuran daya dan 

pengujian pengaman pada lantai 1 gedung B 
Fakultas Teknik Universitas Mataram 
didapatkan bahwa untuk pengaman/MCB yang 
terpasang yang dilihat dari kondisi fisik 
terdapat 3 dari 15 group yang masih termasuk 
dalam kategori aman atau layak (L) sesuai 
petunjuk PUIL 2000. Kemudian 80% dari total 
group tersebut termasuk dalam kategori tidak 
layak (TL) yang dimana pada saat 
pengecekan, memegang lansung pengaman 
pada setiap gruop sehingga sebagian besar 
pengaman tersebut kaku, keras, berkarat, dan 
sebaginya. 

Kemudian untuk daya yang terpasang 
didapat bahwa pada lantai 1 memiliki beban R, 
S, dan T masing-masing 9.638 watt, 10.291 
watt, dan 9.542 watt dengan total daya 
sebesar 29.571 watt. namun secara aturan 
dari total daya yang terpasang tersebut 
kapsitas MCCB yang terpasang harus sebesar 
100 ampere sedangkan pada panel lantai 1 
kapasitas MCCB yang terpasang sebesar 40 
Ampere. 

 
Lantai II 

Tabel 4.8 : Tabel diagram satu garis 
pengaman dan daya pada panel lantai 2 

 
Pada lantai 2 hasil pengukuran daya dan 

pengujian pengaman pada gedung B Fakultas 
Teknik Universitas Mataram didapatkan bahwa 
untuk pengaman/MCB yang terpasang masih 
sesuai standar yaitu sebesar 10 ampere 
namun dilihat dari kondisi fisik terdapat 23% 
dari 13 group yang masih termasuk dalam 
kategori aman atau layak (L) sesuai petunjuk 



PUIL 2000. Kemudian 77% dari total group 
tersebut termasuk dalam kategori tidak layak 
(TL) yang dimana pada saat pengecekan, 
memegang lansung pengaman pada setiap 
gruop sehingga sebagian besar pengaman 
tersebut kaku, keras, berkarat, dan sebaginya. 
 
Lantai III 

Tabel 4.9 : Tabel diagram satu garis 

pengaman dan daya pada panel lantai 1

 
Berdasarkan hasil pengukuran daya dan 

pengecekan pengaman pada lantai 3 gedung 
B Fakultas Teknik Universitas Mataram 
didapatkan bahwa untuk pengaman/MCB yang 
terpasang masih 10 ampere pada setiap 
group, selanjutnya kalau dilihat dari kondisi 
fisik terdapat 20% dari 15 group yang masih 
termasuk dalam kategori aman atau layak (L) 
sesuai petunjuk PUIL 2000. Kemudian 80% 
dari total group tersebut termasuk dalam 
kategori tidak layak (TL) yang dimana pada 
saat pengecekan, memegang lansung 
pengaman pada setiap gruop sehingga 
sebagian besar pengaman tersebut kaku, 
keras, berkarat, dan sebaginya. Kemudian 
diantara 15 group tersebut terdapat kapasitas 
pengaman/MCB yang terpasang yang tidak 
sesuai dengan total daya yang terpasang yaitu 
pada group 12, 13, 14, dan 15 masing-masing 
sebesar 6.600 watt, 7,200 watt, 6,600 watt, 
dan 6.200 watt. secara aturan dari total daya 
yang terpasang tersebut seharusnya 
pengam/MCB yang terpasang yaitu 30 
ampere, sehingga pada lantai 3 ini terjadi 
ketidakseimbangan beban pada setiap fhasa 
group yaitu pada saluran R, S, dan T masing-
masing 10.185 watt, 9.806 watt, 14.086 watt. 
 
b. Data Lampu 

Pada subbab ini akan membahas 
mengenai perubahan yang terjadi pada 
perencanaan awal, yang dimana pada 
penjelasan dibawah ini didapat data yang 
berbeda-beda dan dikategorikan berdasarkan 
lantai. berikut peneliti akan membahas dari 
lantai 1, lanti 2, lantai 3, dengan daata masing-
masing pada tabel 4.10, 4.11. 4.12.  berikut 
data dan analisanya : 

Lantai 1 

Tabel 4.10 : Tabel data lampu pada lantai 1 

 
Dari tabel diatas terdapat perbedaan 

seperti penambahan dan pengurangan titik 
lampu yang dikarenakan adanya yang mati 
atau digantinya secara sembarangan, bahkan 
perubahan yang terjadi juga dikarenakan 
adanya bilik ruang baru yang tidak sesuai 
dengan gambar perencanaan awal, sehingga 
hal demikian yang menyebabkan terjadinya 
perubahan. 

 Terjadinya perubahan-perubahan 
yang terdapat pada fungsi ruang serta 
penambahan bilik ruang baru sehingga dari ke 
29 ruangan tersebut 90%  ruangan yang tidak 
memiliki jumlah titik lampu yang sesuai 
dengan awal perencanaan.  
 
Lantai II 
Tabel 4.11 : Tabel data lampu pada lantai 2 

 
Dari ketiga lantai pada gedung B fakultas 

teknik pada lantai II ini merupakan lantai yang 
memiliki ruangn yang sedikit yaitu 13 ruang 
yang terdiri dari ruang kuliah, ruang kerja dan 
lain-lain.  

Berdasarkan hasil penelitian terdapat 
jumlah titik lampu yang berjumlah dibawah 
50% dari jumlah titik perencanaan awal seperti 



pada Selasar, R.B2-01, dan ada juga yang 
diganti dengan type dan jenis lampu yang 
berbeda seperti yang dilakukan pada ruang 
rapat, ruang B2-03. 
 
Lantai III 
Tabel 4.12 : Tabel data lampu pada lantai 3 

 
Pada dasarnya kondisi pada lantai III 

tidak jauh beda dengan perubahan yang ada 
pada lantai I dan lantai II yaitu terjadi 
perubahan yang dikarenakan adanya ruang 
baru. pada lantai III pada gedung B ini 
terdapat 5 ruang laburatorium dan ruang 
dosen dan kepala laburatorium, dan ada juga 
ruang administrasi pada sebagian 
laburatorium.  

Dari data diatas tidak terdapat ruangan 
yang memiliki lampu yang masih seperti pada 
awal perencanaan, karena disebabkan oleh 
beberapa faktor seoerti matinya bola lampu, 
saluran instalasi yang kurang baik, dan lain-
lain. seperti pada selasar tidak adanya lampu 
yang hidup. kemudian untuk ruang yang lain 
seperti ruang dosen, ruang kepala 
laburatorim,tergantinya jenis lampu sehingga 
jumlah lampu yang melebihi batas kewajaran 
dari sebanyak 69% dari perencanaan awal . 
 
c. Data lampu Berdasarkan perhitungan 
 

Pada subbab ini akan menampilkan hasil 
perhitungan jumlah titik lampu pada ruang-
ruang yang terdapat pada Gedung B. sebagai 
contoh perhitungan dapat dilihat pada ruang 
B2-02 (Ruang Studio) dengan menggunakan 
persamaan (2.9) : 

𝑁 =
𝐸 𝑥  𝐿 𝑥  𝑊

∅ 𝑥  𝐿𝐿𝐹  𝑥  𝐶𝑈  𝑥  𝑛  
................................(2.9) 

Keterangan : 

N : Jumlah titik lampu 
E : Kuat penerangan/ target kuat 

penerangan yang akan dicapai (Lux) 
(Dapat Dilihat  Pada Tabel 2.3) 

L : Panjang Ruangan (Meter) 

W : Lebar Ruang (Meter) 
ø : Total Lumen Lampu (flux) 
LLF : Light Loss factor /Faktor Cahaya 
Rugi (0,7-0,8) 
CU :Coefisien Of Utilization/Faktor 
Pemanfaatan ( 50%-65%) 
n  : Jumlah lampu dalam 1 titik lampu 
 ø =W x L/w 
dimana : W = daya Lampu 
L/w =Luminous efficacy Lamp / Lumen 

per Watt (Dapat Dilihat pada box 
lampu yang kita beli atau Melihat 
tabel 2.3 ) 

Kemudian menghitung ruang kuliah yaitu 
ruang Studio dengan panjang 11,55 meter 
lebar 10,8 meter akan di pasang dengan 
Untuk Lampu 80 Watt dengan type TL 80 Watt 
mempunyai L/w 45-60 Lm/W, jumlah lampu 
yang direkomendasikan untuk untuk type 
ruang tersebut : 

ø =W x L/w 
   = 80 watt x 50 =4000 lumen 
E = 250 (Tabel 2.3 PUIL 2000) 
L = 11,55 Meter 
W = 10,8 Meter 
n = 1 BH 
LLF = 0,8 (antara 0,7-0,8) 
CU = 65 % (antara 50% - 60%) 
ø = 4000 Lumen 
ditanya N = ? 

𝑁 =
𝐸 𝑥 𝐿 𝑥 𝑊

∅ 𝑥 𝐿𝐿𝐹 𝑥 𝐶𝑈 𝑥 𝑛 
 

𝑁 =
250 𝑥 11,55 𝑥 10,8

4000 𝑥 0,8 𝑥 55% 𝑥 1 
 

𝑁 =
567

 32
    = 17,71 /18 titik lampu 

Kemudian Kita bandingkan Kondisi 
eksisting dan kondisi yang direkomendasikan 
melalui drawing berikut : 

 
 

Gambar 4.1: Titik bebab 
lampu kondisi eksisting 

Gambar  4.2: Titik 
lampu Berdasarkan 
hitungan 

Dari gambar 4.1 dan 4.2 diatas dapat 
dilihat bahwa pada kondisi eksisting pada 
lampu tersebut terpasang 3 lampu TL dengan 
kapasitas 2x40 watt dan lampu FCL dengan 
kapasitas 40 W dengan jumlah 7 titik lampu. 
Secara perhitungan untuk semua ruang pada 
Gedung B dapat dilihat pada tabel dibawah ini 
: 



1. Tabel hasil perhitungan jumlah titik 
lampu pada lantai I. 

 
Berdasarkan hasil hitungan diatas 

terdapat ruangan-ruangan yang memiliki 
jumlah titik lampu yang banyak dengan karena 
setiap ruang memiliki jenis, funsi, dan type 
yang berbeda-beda sehingga target nilai 
lumen yang sangat tinggi, sehingga akan 
mempengaruhi nilai N pada perhitungan. 

 
2. Tabel hasil perhitungan jumlah titik 

lampu pada lantai II. 

 
Berdasarkan hasil perhitunga yang 

mendapatkan data pada tabel 4.14 diatas, 
didapat bahwa nilai  semakin besar luas 
ruangan serta nilai E yang diinginkan maka 
nilai N akan semakin besar pula. namun 
disetiap ruangan memiliki fungsi yang 
berbeda-beda sehingga untuk menentukan 
nilai E akan berfariasi. 

 
3. Tabel hasil perhitungan jumlah titik 

lampu pada lantai III. 

 

Berdasarkan hasil perhitungan yang 
dimuat pada tabel 4.15 diatas, bahwa lantai III 
ini didominasi dengan type ruang seperti 
Laburatorium yang dimana membutuhkan nilai 
Lumen (Kuat Pencahayaan) yang tinggi yaitu 
sebesar 350 lux menurut PUIL 2000 tidak 
terlepas pula dari luasan ruang yang ada 
sehingga dapat disimpulkan bahwa Nilai N 
akan semakin besar apabila nilai E (target kuat 
pencahayaan) dan luas ruangan semakin 
besar. 
 
PENUTUP 
Kesimpulan 
a. Tingkat pencahayaan pada ruang-ruang 

dan bilik-bilik pada gedung memiliki nilai 
lumen dibawah 80% dari standar yang 
telah ditetapkan. 

b. Tegangan kirim dengan tegangan terima 
didapatkan nilai Vdrop dengan rata-rata 
memiliki nilai yang melebihai batas 
toleransi yaitu untuk saluran KWH/PHB 
menuju titik beban memiliki batas toleransi 
sebesar 5%.  

c. Setiap group disemua lantai memiliki beban 
yang berbeda-beda sehingga pada total 
daya pada setiap fhasa group terjadi 
ketidakseimbangan beban yaitu : 

 Lantai 1 pada tiap Fhasa group  memiliki 
beban R, S, dan T, masing-masing 9638 
Watt, 10291 Watt, 9642 Watt dengan Total 
keseluruhan 29571 Watt. 

 Lantai 2 pada tiap Fhasa group  memiliki 
beban R, S, dan T, masing-masing 4867 
Watt, 3430 Watt, 3001 Watt dengan total 
11298 Watt. 

 Lantai 3 pada tiap Fhasa group  memiliki 
beban R, S, dan T, masing-masing 10185,5 
watt, 9806,5Watt, 14086 watt. total daya 
pada lantai III adalah 34078 Watt. 

d. Kapasitas pengaman pada setiap group 
sebesar 10 A sehingga untuk terjadinya 
OverLoad sangat jauh, namun secara fisik 
kondisinya dapat dikatakan sudah tidak 
layak lagi. 

e. lampu yang terpasang saat ini yang 
dibandingkan dengan Perencanaan Awal 
serta menurut perhitungan pula bahwa 
jumlah lampu yang terpasang masih 
kurang serta memiliki jenis dan type yang 
bervariasi.  
 
Saran 

Adapun saran yang dapat dituliskan oleh 
peneliti bahwa dari hasil pengujian serta 
telah mendapat kesimpulan yaitu : 

a. Kepada pihak kampus fakultas teknik untuk 
mengatasi kondisi Eksisting yang terjadi 
pertama untuk beban penerangan dapat 
menormalkan kembali sehingga tidak 



terjadi perbedaan beban pada setiap Fhasa 
group, kemudian yang kedua membuat 
jalur instalasi yang baru. 

b. Kepada pihak Engginering di Fakultas 
teknik agar lebih teliti kembali didalam 
perubahan yang  akan dilakukan, sehingga 
kondisi instalasi listrik khususnya di gedung 
B tetap dalam standar yang berlaku. 

c. Mengharapkan adanya maintenance 
secara berkala untuk menghindari hal-hal 
yang tidak diinginkan. 
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