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Pertemuan 1 



 Pengertian Audit Energi 

 Jenis-jenis Audit 

 Jenis-jenis Energi 

 Penggunaannya di masa depan 



Istilah audit atau secara harafiah dapat 
diartikan sebagai memeriksa adalah sebuah 
kegiatan yang memeriksa keada sebuah 
laporan dari sebuah kejadian penting demi 
melanjutkan kegiatan yang lebih baik dari 
sebelumnya. 

Audit sering dilakukan oleh banyak perusahaan 
yang menginginkan pembangunan terus 
menurus demi kesuksesan bersama dalam 
bekerja, oleh sebab itu audit sangatlah 
penting dalam pekerjaan seseorang, baik 
dalam administrasi maupun lapangan 
(engineer). 



Laporan 

Audit 

Laporan 

Keuangan 

Laporan 

KeDisiplina

n 

Laporan 

Penggunaa

n Energi 

Laporan 

Kerja/Propos

al 

Laporan 

Cadangan 

Laporan 

Perencanaan 



Langkah pertama 

Menentukan Tema 

penelitian 

perkembangan energi 

Langkah kedua 

Melakukan studi kasus 

terhadap penelitian 

perkembangan energi ditahun 

lalu 

Langkah ketiga 

Melakukan penelitian perkembangan 

energi yang diperlukan dalam 

perkembangan berikutnya 

Langkah keempat 

Menulis penelitian tersebut dalam 

perkembangan energi demi 

digunakan pada penelitian 

selanjutnya 



LEVEL 1 

Pemilihan Staff 

Tugas 

yang 

dilakukan Memeriksa data 

– data yang 

sudah 

digunakan 

Memprioritaska

n 1 jenis energi 

yang didapat 

dari banyak 

data 

Menghitung 

laba/kerugian 

penggunaan 

Efesiensi yang 

dapat dipakai 

dari energi 

tersebut 



LEVEL 2 

Penghitungan 

Jangka panjang 

penggunaan  Tugas 

yang 

dilakukan 
Menghitung 

jumlah Keluaran 

Energinya 

Memprioritaska

n dalam 

penggunaan 

disektor mana? 

Memeriksa dan 

Menganalisa 

proses pembuatan 

energi 

Efesiensi finansial 

bagi manusia 

dalam 

penggunaan 

energi tersebut 



LEVEL 3 

Penghitungan 

penggunaan 

perhariannya Tugas 

yang 

dilakukan 
Mengubah data 

yang sudah 

digunakan dengan 

data terbaru 

Memprioritaskan 

dalam 

penggunaan sub-

sektor 

selanjutnya 

Memonitor dan 

memperhatikan 

kinerja proses 

pembuatan energi 

Mengimplementasik

an efisiensi energi 

dalam perbanding di 

sektor saving energi 



Ada beberapa jenis energi yang dapat diaudit 

yakni: 

 Petroleum 

Wind power 

Water power/hydropower 

Geothermal 

Hydrogen dan Fuel Cell 

 Biomass gasses 

Marine kinematic power 

 Solar panel and solar cell  

 



Penggunaan energi yang terjadi di dunia 

semakin lama semakin besar, oleh sebab itu 

semakin banyak pula dalam menciptakan 

terobosan energi terbarukan yang lebih 

banyak diteliti.  

Dikedepannya bangsa Indonesia memerlukan 

kurang lebih 50 GW energi listrik hingga 

tahun 2030 kedepannya 



Indonesia 







 Buatlah sebuah laporan penggunaan energi 

dinegara ASEAN 

 Kemudian bandingkan pencapain negara-

negara tersebut dengan RI 

 Buat dalam bentuk laporan resmi (ada Bab 1 

sampai selesai) minimal 20 lembar 

Dikumpulkan 2 minggu kedepan 



 Kementrian ESDM dan Energi RI, “Buku 

Statistik 2016”,. 2016, Indonesia. 

Maczulack, Anne; “Renewable Energy: Source 

and Method”, Bang Printing. 2009, USA. 

USA Departemen of Energy, “Renewable 

Energy”,. 2016,USA. 

 http://www.nrel.gov 

 http://www.smartwatt.com 

 http://www.esdm.gov.id 

http://www.nrel.gov/
http://www.smartwatt.com/


Pertemuan 2 



Indonesia salah satu negara yang memiliki 

potensi sumber daya yang cukup tinggi 

dengan nilai perkembangan EBT (Electric 

Benefit Transfer) yang cukup tinggi, untuk 

tahun 2016 kemarin menurut data dari 

Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral 

Republik Indonesia mencatat naik hingga 

6,5% dari tahun 2015 kemarin yakni 6,2%. 



Jenis – jenis energi yang dipakai oleh Indonesia 

diantaranya: 

 Energi Bertenaga Panas Bumi 

 Energi Bertenaga Minyak Bumi 

 Energi Bertenaga Batu bara 

 Energi Bertenaga Angin 

 Energi Bertenaga Surya 

 Energi Bertenaga Air 



Indonesia mempunyai potensi energi yang 

cukup melimpah dibandingkan negara-negara 

di ASEAN. Potensi yang cukup besar terdiri 

dari energi panas bumi, energi tenaga air, 

energi tenaga gelombang laut dan energi 

surya. Hal ini dikarenakan sistem letak 

geografis negara Indonesia yang berada di 

sekitar wilayah garis khatulistiwa dan 

wilayah teritori RI terbesar diwilayah ASEAN 





















 Berdasarkan tempat tinggal anda (berdasarkan 
kampung anda atau tempat tinggal anda 
sekarang), apa potensi yang dapat menghasilkan 
energi 

 Dari potensi tersebut, jenis pembangit apa yang 
paling berguna untuk menggunakan potensi 
tersebut, jelaskan alasan anda 

 Gunakan asumsi keluaran energi yang dapat 
dikeluarkan dari potensi energi (baik 
pemakaian/penghasilan energi) di wilayah 
tempat tinggal anda (perkecamatan) 

 Dikumpulkan minggu depan dalam bentuk 
laporan penelitian dengan jumlah lembar 
minimal 5 lembar 



 Kementrian ESDM dan Energi RI, “Buku 

Statistik 2016”,. 2016, Indonesia. 

 http://www.esdm.go.id 



PERTEMUAN KE 3 



Dalam mengaudit sebuah energi, seorang 

auditor harus memiliki sistem management 

berbasis ERP dimana basis management ini 

cukup banyak dipakai diberbagai perusahaan 

energi. 

Selain ERP, seorang auditor energi harus 

mengerti tata kelolo HVAC secara 

keseluruhan pada sebuah tempat.  



ERP atau singkatan dari Enterprise Resource 

Planning adalah sebuah perilaku atau etika 

yang harus dimiliki seorang profesional 

dibidangnya yang mencakup hampir semua 

pekerja di sebuah sistem perusahaan 

(manager trainee). 



Bidang yang mencakup ERP oleh seorang 

auditor energi secara basic yakni: 

 Finansial 

Human Relation (HR) 

Manufacturing / Production 

 Supply Chain (Pengiriman Barang / Logistik) 

 Service (Perawatan / Pelayanan) 

 Procurement (Memperoleh Barang) 

 Surveying 

 Safety Engineering (K3) 

 

 



Kegunaan dari ERP pada sebuah sistem auditing 

energi yakni: 

 Mempermudah dalam berbagi data dalam sebuah 

database di wilayah perusahaan 

 Mempermudah dalam menjalin kerjasama 

terhadap pihak diluar divisi auditor dengan 

menunjukan data yang diperoleh 

 Mempermudah dalam memprediksikan keperluan 

energi dimasa depan 

 Mempermudah dalam proses pelaksanaan 

produksi dikarenakan adanya chain supply 

disetiap sektor yang telah dimasukan oleh 

perhitungan akunting dan pemeriksaan oleh 

auditor lebih transparan. 



HVAC atau singkatan dari Heat Ventilation Air 

Conditioner adalah sebuah sistem audit 

dimana penggunaan energi menjadi dampak 

dalam peningkatan atau penurunan dalam 

penggunaannya (auditing efesiensi energi). 

Seorang auditor energi harus menjelaskan 

sebuah pengurangan (saving) pemakaian 

energi kepada pihak – pihak yang tidak 

mengerti  dalam hal ilmu keteknikan.  



Selain menjelaskan, pihak auditor juga 
menjelaskan kegunaan dari berbagai 
pengurangan energi tersebut. Contoh 
dampak yang paling penting dalam 
pengauditan ini yakni pengurangan biaya 
terhadap energi (terutama listrik) dan 
dampak tak langsungnya yakni pengurangi 
beban kinerja trafo atau gardu kapasitor 
disetiap tempat. Dalam pengerjaan sistem 
HVAC di Indonesia telah dilakukan oleh 
Kementrian ESDM dengan himbauan 
penggurangan pemakaian lampu di jam 7 – 10 
malam. 



Kegunaan HVAC antara lain: 

 Pengurangan Biaya Penggunaan Energi 

 Pengurangan Beban Kinerja Trafo dan Gardu 

Pembangkit 

Menikmati penggunaan energi alternatif 

sebagai syarat kelebihan penggunaan 

Mengurangi jumlah emisi gas rumah kaca 

(green house gass) 

Meningkatkan sejumlah penggunaan energi 

yang lebih aman dan bersih (clean) 



Penghematan pada HVAC untuk gedung sangat 

diperlukan demi terjadinya penggunaan 

energi yang berlebihan. Berikut adalah rumus 

efesiensi penghematan: 

Penghematan = (Pmax – Psav / Pmax) x 100% 

Ket : 

Pmax = Daya penggunaan maksimum 

Psav = Daya penggunaan setelah penghematan 



Sebuah kantor dengan 4 ruangan yang biasanya 

menggunakan AC konvensional dengan 

kapasitas hingga 5 PK memiliki daya hingga 

5000 W/h, namun pihak auditor menyaran 

untuk membeli sebuah AC sentral dengan 

jumlah energi keluaran 15PK yang setara 

dengan 18500 W/h dalam penggunaanya. 

Hitunglah berapa jumlah penghematan 

efesiensi yang didapat   



Berdasarkan jumlah ruangan dan jumlah AC 

yang digunakan, maka daya total yang 

dipakai sebelum diganti yakni: 

 Pmax = 4 x 5000 W/h = 20000 W/h 

Sedangkan daya setelah penghematan yakni: 

 Psav = 18500 W/h 

Sehingga penghematan efesiensinya: 

 Saving = (20000 – 18500 / 20000) x 100% = 

7,5% 



Dari penghematan 7,5% dari pemakaian 

sebelumnya, berapa biaya penghematan yang 

terjadi apabila penggunaan AC dari jam 

05.00 hingga 22.00, dengan jumlah harga 

biaya listriknya Rp 2250,-/kW/h, serta 

hitunglah perbedaan biaya pertahunnya 



Berdasarkan penggunaan AC dari jam 05 – 22, 
berarti berjumlah 17 jam/hari. Sehingga 
daya total listriknya: 

 P = 17 x 20000 = 340 kW/hari 

Sehingga biayanya: 

 Rp = 340 x 2250 = Rp 765000/hari 

Biaya penghematan: 

 Rpsav = (765000/100) x 7,5 = Rp 57375/hari 

Apabila dihitung dalam 1 tahun dengan asumsi 
kerja setiap hari yakni: 

 Rpyr = Rp 57375 x 360 = Rp 20655000/tahun 



 Sebuah bos perusahaan menyewa sebuah auditor 
energi untuk pendinginan 10 ruangan, apabila 
sebelum penghematan setiap ruang 
menggunakan AC berdaya 2 PK (daya dicari 
internet sesuai dengan merek AC 
konvesionalnya). Apabila bos tersebut 
menginginkan penghematan energi sebesar 14% 
dari sebelumnya, carilah penggunaan AC apa 
yang tepat untuk mengganti yang lama 

 Berapa penghematan biaya dari 14% yang 
dikeluaran si bos apabila 1 kW/h listriknya 
seharga Rp 2700/kW/h perharinya, perbulannya 
dan pertahunnya 



 Krieth, Frank, and D Yogi Goswani; 
“Handbook of Energy Effeciency and 
Renewable Energy”, CRC Press. 2007, USA 

 Kurz, Meyers; “Mechanical Engineer 
Handbook Third Edition”, Wiley & Sons Inc. 
2006, USA 

Maczulack, Anne; “Renewable Energy: Source 
and Method”, Bang Printing. 2009, USA.   

 http://en.wikipedia.com/HVAC 

 https://www.sap.com/swiss/products/what-
is-erp.html 

 http://www.esdm.gov.id 

http://en.wikipedia.com/HVAC
https://www.sap.com/swiss/products/what-is-erp.html
https://www.sap.com/swiss/products/what-is-erp.html
https://www.sap.com/swiss/products/what-is-erp.html
https://www.sap.com/swiss/products/what-is-erp.html
https://www.sap.com/swiss/products/what-is-erp.html
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Surveying engineering adalah sebuah bidang 

pada pembangunan infrastruktur yang 

dimana seorang site engineering menghitung 

luas tanah dan juga kondisi lingkungan 

disekitar (land auditing and survey). Pada 

perkerjaan ini seorang enginerring harus 

mendesain sebuah petak tata letak 

pembangunan site pembangkit energi 

terutama energi listrik yang menjadi 

kebutuhan energi rata-rata di Indonesia dan 

juga Dunia. 



 Mengunjungi wilayah yang dijadikan tempat 
pembangunan 

 Menyiapkan alat dan dokumen untuk inspeksi 

 Meneliti kekuatan pondasi tanah yang dijadikan 
tempat pembangunan 

 Mendesain lokasi mana saja yang dijadikan bangunan 
dan yang bukan  

 Menyiapkan pekerja dan material bahan 
pembangunan ditempat proyek 

 Membuat daftar mingguan kerja dengan asumsi 
jumlah pekerja dan hari kerja sesuai dengan kontrak 

 Mengurus perizinan pada pemerintah setempat 
berdasarkan aturan perundang-undangan di Indonesia 



Dalam teknik 

survey, tanah 

yang dicari 

adalah tanah 

yang tidak 

dipersengket

akan oleh 

pengadilan 

dan badan 

pertanahan 

nasional 

(BPN). 

Setelah hal 

ini selesai, 

pembelian 

tanah dapat 

dilakukan 

berdasarkan 

kesepakatan 

bersama. 

Misal pada 

gambar 

Utar

a 

Daerah 

Pembangunan 

SKALA ; 1 : 2000 

400 m 

3
7
3
 m

 



Setelah menentukan tanah yang diinginkan, langkah 
selanjutnya menentukan luas tanah yang ingin 
dijadikan tempat pembangunan pembangkitnya. 
Rumus dasar berdasarkan nilai matematika, luas 
tanah dapat digunakan: 

L = √s (s-a) (s-b) (s-c) 

Dengan asumsi luas tersebut adalah segitiga, namun 
apabila bangunan berbentuk trapesium gunakan: 

L = ½ (A+B) H 

Namun apabila bangunan lebih dari 4 segi gunakan 
rumus Shoelance yakni: 

 



Luas bangunan dalam pembangunan 

pembangkit tidak boleh melebihi kapasitas 

luas tanah yang menjadi surat izin bangunan 

yang tertera pada surat tanah yang 

diterbitkan oleh BPN Indonesia. Hal tertuang 

pada peraturan UU pada : 

UU No 28 tahun 2002 tentangan Bangunan 

Gedung 

UU No 26 tahun 2007 tentang tata ruangan 

 PP RI No 36 tahun 2005 



Ruang Generator 
Ruang Pembakaran 

Kantor  

Daerah Pembangkit 

Tungku Pendingin 







 Berdasarkan tugas survey kemarin, buatlah 
asumsi pembelian tanah berdasarkan nilai NJOP 
ditempat tersebut dengan nilai minimal luas 
tanah 10 Hektar 

 Buatlah daftar pembelian bahan material dengan 
budjet kurang dari Rp 10 Miliar 

 Buatlah daftar kerja mingguan pada penegerjaan 
proyek dengan target proyek selesai dalam kurun 
60 minggu 

 Buatlah desain denah gambar 2D dari proyek 
tersebut 

 Dikumpulkan paling lambat sebelum UTS bulan 
Mei 



 Chudley, R and R. Greeno; “Building Construction 

Handbook”, Elsevier Ltd. 2006, British. 

 Krieth, Frank, and D Yogi Goswani; “Handbook of 

Energy Effeciency and Renewable Energy”, CRC 

Press. 2007, USA 

 Kurz, Meyers; “Mechanical Engineer Handbook 

Third Edition”, Wiley & Sons Inc. 2006, USA 

 http://en.wikipedia.com/area 

 http://id.wikipedia.com/izin_mendirikan_bangu

nan 

 http://www.esdm.gov.id 

http://en.wikipedia.com/area
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Efesiensi energi pada bangunan adalah jumlah 
efesiensi energi yang dikeluarkan pada sebuah 
bangunan yang dipakai oleh manusia dalam 
kondisi lingkungan kerja dan kondisi alam sekitar 
yang membantu dalam mengurangi ataupun 
menambah nilai output tersebut. 

Efesiensi energi pada bangunan ini sangat penting 
bagi kehidupan, dikarenakan ini berhubungan 
dengan nilai energi yang terpakai dan 
pengeluaran materi yang tidak sedikit. Oleh 
sebab itu seorang auditor energi haruslah 
mengerti perihal bangunan mana saja yang 
dijadikan nilai pokok perhitungan disuatu 
wilayah (satuannya GFA / Gross Floor Area). 



Pada nilai GFA yang telah digunakan untuk 

mengukur nilai sebuah efesiesi energi pada 

bangunan, terdapat sebuah tetapan yang 

dirancang oleh beberapa forum peneliti dan 

badan sertifikasi. Badan hukum sertifikasi 

yang menetapkan nilai efesiensi energi pada 

building ada banyak yakni Energi Star (LEED), 

ISO, dan EPBD. Untuk nilai sertifikasi yang 

diberikan berupa ISO 50 001 dan EN 15232. 



Menurut serifikasi yang diterapkan oleh LEED, faktor yang 
mempengaruhi nilai GFA yakni : 

 Lobby 

 Area Penghuni 

 Area Biasa (common) 

 Ruang Meeting  

 Ruang Istirahat (Break Room) 

 Atrium (dalam kondisi perhitungan standar/basic) 

 WC (Restroom) 

 Elevator Shaft (poros elevator) 

 Tangga (Stairwells) 

 Area Penempatan Mekanika 

 Basement 

 Storage Room 

 Laudry Room 





Pada perhitungan setiap lantai yang dihitung 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

GFA = Net Floor Area + construction area 

Rumus diatas menggunakan dasar prinsip DIN 

277, namun dalam kategori lainnya menurut 

LEED yakni : 

GFA = Unsable Area + Functional Area + 

Circulation Area 



Kategori yang ditetapkan oleh LEED (Energy Star) 
efesiensi energi pada bangun dibagi menjadi 4 
yakni: 

 Kategori 0 (type standar) tidak menghasilkan 
nilai efesiensi 

 Kategori 1 (type low energi) menghasilkan nilai 
efesiensi maksimal 5% 

 Kategori 2 (type bangunan pasif) menghasilkan 
nilai efesiensi 5 – 10% 

 Kategori 3 (type bangunan mandiri) 
menghasilkan nilai efesiensi <15% 

 Kategori 4 (type bangunan pembangkit) 
menghasilkan nilai efesiensi 15 – 20% 



Sebagai contoh, pemakaian lampu pada 

bangunan, perbandingan pemakaian lampu 

pijar 100 W dengan lampu LED 5 W sangatlah 

besar perbedaan penggunaan energinya, oleh 

sebab itu penggunaan lampu LED mampu 

mengurangi pemakaian energi dan juga 

mengurangi biaya pembayaran energi. Selain 

itupula, jumlah ventiasi serta tinggi sebuah 

lantai yang menjadi tempat tinggal 

menentukan penambahan nilai efesiensi 



Sebagai contoh, bangunan yang cukup banyak 

ventilasi udaranya seperti pintu, jendela, 

corong jendela, corong asap (diwilayah iklim 

sedang dan dingin) dan lubang langit – langit 

dapat mendinginkan serta mengeluarkan nilai 

kalor yang berdiam diruangan lebih cepat 

dibandingkan dengan yang lebih sedikit 

ventilasinya.  



 Sebuah bangunan yang ingin direnovasi oleh 

pemilikinya memutuskan untuk berkonsultasi 

dengan ahli bangunan dengan sertifikasi 

efesiensi energi, jika anda adalah konsultan 

tersebut bagaiman cara si pemilik 

mendapatkan hawa yang sejuk tanpa harus 

menambah jendela atau meninggikan pondasi 

rumah 



 Hal yang pertama, buatlah sebuah lorong angin 
diatas langit – langit rumah dengan luas minimal 
1 x 1 m. dari lorongan tersebut pasang sebuah 
exhaust pada lorong tersebut sebagai 
mengurangi nilai kalor pada ruangan. Dan juga 
mempermudah kinerja pendingin ruangan, 
sehingga nilai kerja kompresor tidak begitu berat 
saat pertama kali dinyalakan. 

 Namun kendala pemasangan exhaust ini 
memerlukan energi tambahan, oleh sebab itu 
demi menjaga nilai efesiensi, si pemilik rumah 
harus memasang sebuah alat pembangkit listrik 
seperti kincir angin atau panel solar. 



Managemen energi pada industri sangatlah 

kompleks, hal ini digunakan demi 

menurunkan nilai pengeluaran materi dan 

pemborosan energi. Dalam managemen ini 

penghematan terjadi pada saat tertentu 

seperti kondisi pagi hari, siang hari, dan 

malam hari. Setiap kondisi memiliki 

kriterianya tersendiri, sehingga menjaga 

kestabilan pengeluaran energi agar tidak 

boros. 



Nama Barang Daya Harga 
Lampu Neon (1200 lm) 80 W 60000 
LED (1200 lm) 15 W 85000 

Pompa Hydraulik A 40 kubik 1600 W 2500000 

Pompa Hydraulik B 40 kubik 1550 W 3150000 

Pada tabel diatas, hitunglah penghematan energi yang terjadi 

pertahunnya (khusus lampu jumlah yang dibeli berjumlah 100 

buah dan khusus pompa jumlah yang dibeli 9 buah), berikut 

daftar harga yang harus dibayarkan 

Nama Barang Kuantitatif Harga 

Lampu 100 2000000 

LED 100 5500000 

Pompa Hydraulik A 40 kubik 9 22500000 

Pompa Hydraulik B 40 kubik 9 28350000 

Hitunglah berapa hari biaya balik dari penghematan dari soal 

diatas 



 Untuk lampu 

Perbandingan energi yang dipakai antara lampu neon dengan LED 
yakni: 

 Lampu neon 

E = 24 h/day x 80 Wh x 360 day/yr = 691200 W/tahun 

 Lampu LED 

E = 24 h/day x 15 Wh x 360 day/yr = 129600 W/tahun 

Sehingga nilai efesiensi untuk pemakaian adalah penggunaan lampu 
LED. 

Untuk mengetahui biaya balik yang terjadi apabila dari lampu neon 
ke LED adalah: 

Cost 1 = 691,2 kW x Rp 3500/Kwh = Rp 2419200 

Cost 2 = 129,6 kW x Rp 3500/kwh = Rp 453600 

Biaya awal = Rp 5500000 – Rp 2000000 = Rp 3500000 

Biaya penghematan = 2419200 – 453600 = Rp 1965600 

Modal Balik = Rp 3500000 / Rp 1965600 = 642 hari 



 Untuk pompa 

Perbandingan energi yang dipakai antara pompa A dengan pompa B 
yakni: 

 Pompa A 

E = 24 h/day x 1600 Wh x 360 day/yr = 13824000 W/tahun 

 Pompa B 

E = 24 h/day x 1550 Wh x 360 day/yr = 13392000 W/tahun 

Sehingga nilai efesiensi untuk pemakaian adalah penggunaan lampu 
LED. 

Untuk mengetahui biaya balik yang terjadi apabila dari lampu neon 
ke LED adalah: 

Cost 1 = 13824 kW x Rp 3500/Kwh = Rp 48384000 

Cost 2 = 13392 kW x Rp 3500/kwh = Rp 46872000 

Biaya awal = Rp 28350000 – Rp 22500000 = Rp 5850000 

Biaya penghematan = Rp 48384000 – Rp 46872000 = Rp 1512000 

Modal Balik = Rp 5850000 / Rp 1512000 = 1393 hari 



Disebuah perusahaan menginginkan 

ruangannya (luas 30 m^2) menjadi dingin 

lebih cepat. Apabila mereka menggunakan 

tirai, dengan harga Rp 34500 / m^2 nya, 

pendinginan AC 20 PK menjadi 3 jam, namun 

apabila menggunakan solar protection 

dengan harga Rp 67000 / m^2 nya, pendingin 

AC 20 menjadi 1 jam. Auditlah penghematan 

dari dua produk yang tawarkan 

 Pada soal no 1, hitunglah berapa hari modal 

dapat balik dari pengauditan tersebut 



 Chudley, R and R. Greeno; “Building Construction 
Handbook”, Elsevier Ltd. 2006, British. 

 Krieth, Frank, and D Yogi Goswani; “Handbook of 
Energy Effeciency and Renewable Energy”, CRC Press. 
2007, USA 

 Kurz, Meyers; “Mechanical Engineer Handbook Third 
Edition”, Wiley & Sons Inc. 2006, USA 

 http://www.paroc.com/knowhow/energy-
efficiency/energy-efficiency-in-buildings 

 https://www.buildingtechnologies.siemens.com/bt/g
lobal/en/building-knowledge/pages/energy-
efficiency.aspx 

 https://portfoliomanager.zendesk.com/hc/en-
us/articles/211026958-What-should-I-include-in-my-
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PERTEMUAN KE 8 



Mampu mengurangi beban listrik yang dipakai 

Memberi himbauan kepada pemilik 

perusahaan agar lebih menggunakan 

teknologi ramah lingkungan 

 Tidak melakukan pemborosan energi yang 

sering kali terjadi diwilayah produksi 

Mempengaruhi pengeluaran biaya yang 

berlebihan 



Memeriksakan kondisi sistem yang tidak 

berprinsip pada ERP 

Melakukan pemotongan proses industri yang 

secara teori bisa dihubungkan/ digabungkan 

Menjalin komunikasi terhadap pihak operator 

mengenai kerusakan mesin/alat yang ada, 

sehingga dapat melakukan skedul/persiapan 

jadwal pemeliharaan (maintence) 

Membuat spanduk peringatan dan himbauan 

penghematan energi terhadap para operator 

mesin yang memiliki daya tinggi  



 Kondisi barang yang didesain jangka pakainya 

mendekati dengan jangka waktunya (apabila 

tidak terjadi bencana alam/besar) 

Menghubungkan nilai perdagangan antar 

daerah guna meningkatkan nilai pasar dan 

ekonomi 

 



Menciptakan sebuah software tentang 

mengetahui kondisi pembuatan energi 

Mengetahui alur proses yang terjadi akibat 

adanya sistem sensor yang terpasang di 

berbagai sektor 

Mengetahui jumlah energi yang terproduksi 

perharinya dan 

Mengetahui jumlah energi yang disalurkan 

memlalui infrastruktur yang ada 





 Jelaskan pendistribusian energi yang terjadi 

di Indonesia dari sistem pembangkit di 

wilayah propinsi di kota anda 

 Jelaskan skema data audit yang dipakai 

setiap daerah wilayah propinsi 
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