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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LatarBelakang

Dalamkehidupansehari-

harikebutuhanakanenergilistriksudahmenjadikebutuhan primer

bagisetiapmasyarakat modern. Hampirsetiapbangunanmembutuhkanenergilistrik

yang dapatmendukungaktivitasmanusiasepertirumah, sekolah, kantor,

dansebagainya. Kebutuhanenergi yang

tidakdapatterlepasdalamkehidupanmanusiasehari-

hariadalahkebutuhanenergilistrikterutamapenerangan.Sistempencahayaanbuatandi

gunakansebagaipenggantipencahayaanalamidarimatahariberfungsiuntukmenduku

ngsegalaaktivitas yang dilakukan di dalamruangan.

Hakikatnyakemampuanmatadalammelihatsuatubendasangatditunjangolehmata

yang sehatdancahaya yang cukup.Di-

katakancukupapabilasesuaidengankemampuanmatadalammenangkapcahaya yang

datang.Terkadangapabilacahayaberlebihan (terlaluterang),

halinibisamengakibatkan ”efeksilau” padamata. Sebaliknya, jikacahaya yang

ditangkapmatakurang (redup), halinibisamengakibatkan mataakancepatlelah.

Perancangansistempencahayaanbuatandimaksudkanuntukmemberikanpeneran

ganterhadapbenda-benda yang merupakanobjekkerja, peralatan, proses produksi,

maupunlingkungankerja. Kualitaspenerangan yang

tidakmemadaidapatberakibatburukpadafungsipenglihatanhinggapadaaspekpsikolo

gisberupa rasa kurangnyaman, kurangkewaspadaan, bahkankecelakaankerja.

Untuk melakukan perhitungan yang tepat dan melakukan pemasangan lampu

yang sesuai pada ruangan dibutuhkan penganalisaan yang teliti agar penerangan

pada sebuah ruangan sesuai dengan kebutuhan. Pada zaman sekarang
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pengguanaan komputer sangat membantu dalam penganalisaan terhadap sebuah

ruangan yang membutuhkan penerangan yang efesien. Untuk itu program yang

dibuthkan dalam penganalisaan dan pemilihan penerangan buatan ini adalah

Dialux.

Oleh karena itu software Dialux dugunakan agar mempermudah dalam

visualisasidan penganalisaan terhadap ruangan yang akan menjadi objek kerja dan

dapat meningkatakan konsentrasi dalam melakukan pekerjaan yang akan

dilakukan.

1.2 RumusanMasalah

Berdasarkanlatarbelakang yang telahdikemukakan di atas, terdapatmasalah

yang dapatdisimpulkanyaitu,

bagaimanaanalisaterhadapitensitaspeneranganpadabangunangedungdenganmeng

gunakan software Dialux?

1.3 BatasanMasalah

Agar lebihterperincidanlebihmudahdipahami,

topikpenulisantugasakhirinidibatasipadapermasalahanberikut:

a. Pengujiandilakukandibagiandalambangunangedung A Fakutaltas

teknologi Industri.

b. Pengujiandilakukandengan software Dialuxuntuk menganalisa dan

menampilkan penerangan yang merata.

c. Analisistidakmemperhitungkanfaktorpencahayaanalam (sinarmatahari).

d. Pengujiandilakuakandenganpencahayaan yang telahdirekomendasikanoleh

SNI pencahayaanbuatantahun 2001.

1.4 TujuanPenelitian
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Menjaditujuandaripenelitianskripsiiniialah bagaimana menentukan pemilihan

lampu yang akan digunakan agar pencahayaannnya yang merata.

1.5 ManfaatPenelitian

1. Agar

mempermudahdalammenganalisasuaturuangandigunakantingkatpenerangande

nganstandar yang telahdirekomendasikanoleh SNI pencahayaanbuatantahun

2001.

2. Agar sistem peneranganpadasuatubangunan lebih efisien digunakan software

Dialuxuntuk penganalisaan dan mempermudah dalam perhitungan.

3. Diharapkan dapat meningkatkan konsentrasi dalam melakukan pekerjaan jika

penerangan sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

1.6 SistematikaPenulisan

Untukmemudahkandalammemahamipenulisanlaporanini,

makapenulismenuliskansistematikapenulisanlaporanakhirskripsisebagaiberikut.

BAB I : Pendahulian
Padababiniberisikanlatarbelakang, rumusanmasalah, tujuanpenelitian,

batasanmasalah, manfaatpenelitiandansistematikapenulisan.

BAB II : TinjauanPustaka
Padababiniberisikantentangpenelitian–

penelitiansebelumnyadengantujuan yang jelas (jurnal, proceeding,

artikelilmiah), teori-teori yang

terkaitdenganpembahasandanpenjelasanpernyataansementaraatauden

ganmenjawabpermasalahan yang dibuktikanpadapenelitian.

BAB III: MetodePenelitian
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Menjelaskansecararinciperalatandanbahan-bahanapasaja yang

dibutuhkan, menjelaskantahapan-tahapanpenelitiandalambentuk

flowchart, gambaran system analisa yang akanditeliti.

BAB IV: HasilPenelitiandanPembahasan
Menjelaskanteknispengumpulan data, pengujian,

perhitungandananalisissehinggapenelitiandapatterarahdenganjelas.

BAB V : Kesilpulandan Saran
Berisikankesimpulandan saran yang berkaitandenganpenelitian.

DaftarPustaka

Lampiran
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