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Dasar Audit Energi
ME 511 / 3 SKS.
Mata Kuliah Dasar Audit Energi dan konservasi Energi merupakan mata kuliah yang membahas mengenai teori dasar pengauditan energy pada suatu
management energy yang meliputi berbagai aspek pada suatu proyek pembangunan yang meliputi aspekTermodinamika Energi, detail energy, Entalpi
energy, selubung bangunan, efisiensi energy, system pendingin, daya optimum listrik, survey kondisi lingkungan dan factor demand profile, sehingga
akan diperoleh penggunaan Energi yang benar-benar optimum pemakaiannya, tidak boros dan tidak merusak lingkungan.

Standar kompetensi (SK)

:

Pada akhir kuliah ini, mahasiswa dapat menganalisi berbagai kelebihan dan kekurangan pada system manajemen energy sehingga dapat
disempurnakan hasilnya dengan menggunakan proses audit energi supaya diperoleh suatu keuntungan atau minimal tidak menyebabkan banyak
kerugian yang tidak perlu dalam menjalankan suatu manajemen energy.

1
No
1

2

2
Kompetensi dasar (KD)
Mahasiswa dapat:
 Menjelaskan keuntungan dilakukannya audit
energy yang akan menghemat biaya
pengeluaran energy dan pemeliharaan alat.
 Menjelaskan komponen-komponen apa saja
yang perlu diadakannya audit energi
Mahasiswa dapat:
 Menjelaskan dasar-dasar management energy
yang harus disesuaikan dengan aturan yang ada
baik aturan perundang-undangan, kebijakan
energy dari pemerintah pusat dan daerah.
 Menjelaskan dasar-dasar management energy
yang harus disesuaikan dengan kapasitas
kemampuan penyediaan energy oleh sumber
energy yang ada.

3
Pokok bahasan
Pendahuluan Audit
Energi




4
Sub pokok bahasan
Keuntungan audit energi
Komponen yang perlu diaudit

5
Metode Pembelajaran
Ceramah, diskusi

6
Soft skill*
4, 6, 11

7
Pustaka
[1] – [6]

100 menit
(pertemuan ke 1)

Management Energi :
Dasar-Dasar
Management Energi





Aturan
perundang-undangan
dan kebijakan energy dari
pemerintah pusat dan daerah.
kapasitas
kemampuan
penyediaan energy oleh sumber
energy yang ada.
Kemapuan dana keuangan
daerah terutama untuk sumber
energy yang membutuhkan

Ceramah, diskusi
100 menit
(pertemuan ke 2)

4, 6, 11

[1] – [6]

3

4

5

 Menjelaskan dasar-dasar management energy
yang harus disesuaikan dengan dana keuangan
daerah terutama untuk sumber energy yang
membutuhkan investasi yang besar seperti
panas bumi atau bisa mengundang investor luar.
 Menjelaskan dasar-dasar management energy
yang harus disesuaikan dengan kebutuhan
energy dari masyarakat, sehingga dapat
diperhitungkan pemasukan intern energy,
dimana jika berlebih dapat dikirim ke luar daerah
atau jika kurang dapat membeli dari luar daerah.
 Menjelaskan dasar-dasar management energy
yang harus disesuaikan dengan dana
pemeliharaan yang tersedia serta metoda
pemeliharaan dari sumber-sumber energy
sehingga dihasilkan luaran sumber energy yang
optimum dengan dana pemeliharaan yang
sesuai dengan kebutuhan.
Mahasiswa dapat:
 Menjelaskan definisi ilmu termodinamika
secara umum dan dihubungkan dengan
konsep energy.
 Menjelaskan Dasar-Dasar Termodinamika
 Menjelaskan konsep Entalpi.
Mahasiswa dapat:
 Menjelaskan bagian mana saja dari system
menejeman energy yang harus diaudit, baik
dari bagian pengoboran awal, proses
pengolahan
hingga
ke
bagian
pendistribusiannya ke masyarakat.
 Menjelaskan konsep model audit yang cocok
untuk setiap bagian produksi energy.
Mahasiswa dapat Menjelaskan definisi entalpi
energi yaitu jumlah energy yang terkandung dalam
suatu materi, sehingga materi tersebut dapat
dijadikan sebagai sumber bahan bakar yang
berguna bagi manusia namun tetap harus diaudit
efek sampingnya seperti menimbulkan pencemaran




Termodinamika
energi:
Dasar-dasar Termo
dan Entalpi



Audit detail energi:
Penjabaran
audit
energi



Entalpi energi:
Entalpi energi








investasi yang besar.
kebutuhan
energy
dari
masyarakat.
Dana
pemeliharaan
yang
tersedia
serta
metoda
pemeliharaan dari sumbersumber energy.

Definisi Termodinamika secara
umum.
Dasar-Dasar Termodinamika
Definisi Entalpi

Ceramah, diskusi

Bagian-bagian
menejemen
energy yang harus diaudit.
Model audit yang cocok untuk
bagian produksi energy.

Ceramah, diskusi

Entalpi energi

Ceramah, diskusi

4, 6, 11

[1] – [6]

4, 6, 11

[1] – [6]

4, 6, 11

[1] – [6]

100 menit
(pertemuan ke 3)

100 menit
(pertemuan ke 4)

100 menit
(pertemuan ke 5)

6

7

8
9

10

lingkungan atau malah bisa membahayakan
kehidupan manusia seperti entalpi dari sumber
energy nuklir.
Mahasiswa dapat Menjelaskan proses audit energy
pada bangunan yang meliputi selubung bangunan
dengan melihat berbagai kekurangan dan
kelebihan bentuk dan ukuran dari selubung
bangunan dibandingkan dengan bentuk dan ukuran
total bangunan supaya mempunyai system aliran
udara, keamanan pejalan kaki dan kekuatan
bangunan yang cukup terjamin dan aman bagi
penghuninya.
Mahasiswa dapat Menjelaskan system pendingin
yang berada pada ruang-ruang dari bangunan
harus ditempatkan pada ukuran bangunan dan
jarak antar system pendingin yang sesuai serta
masih memberikan pengaruh suhu dingin yang
cukup sehingga terdapat penghematan energy
secara ekonomi
Mahasiswa dapat:
 Menjelaskan definisi daya listrik dalam satuan
Watt yang terbagi dalam daya aktif, daya
reaktif dan factor daya.
 Menjelaskan definisi daya aktif yaitu daya
yang terpakai untuk melakukan energy
sebenarnya.
 Menjelaskan definisi gaya reaktif yaitu daya
yang terjadi bernilai positif jika arus tertinggal
tegangan (beban induktif) dan bernilai
negative jika arus mendahului tegangan
(beban kapasitif).
 Menjelaskan definisi dari factor daya listrik
yaitu perbandingan antara daya aktif (Watt)
dengan daya total/ daya semu (VA).
Mahasiswa dapat:
 Menjelaskan perlunya untuk mensurvey

Audit Bangunan
Selubung bangunan:
Penjabaran audit dan
selubung bangunan




Audit selubung bangunan
Penjabaran audit dan selubung
bangunan.

Ceramah, diskusi

Sistem pendingin,
Efisiensi energi:
Penghematan energi
secara ekonomi



Efisiensi
ruangan

Ceramah, diskusi

UTS
Daya Listrik:
Daya aktif, daya
reaktif, faktor daya

Survey kondisi,
Lingkup audit

system

pendingin

4, 6, 11

[1] – [6]

4, 6, 11

[1] – [6]

4, 6, 11

[1] – [6]

4, 6, 11

[1] – [6]

100 menit
(pertemuan ke 6)

100 menit
(pertemuan ke 7)






Daya
Daya aktif
Daya reaktif
Faktor daya

Ceramah, diskusi




Survey kondisi
Lingkup audit menyeluruh

Ceramah, diskusi

100 menit
(pertemuan ke 8)

11

12

kondisi tempat terlebih dahulu sebelaum
melakukan suatu pekerjaan proyek, sehingga
dapat diperhitungkan segala macam hal yang
berkaitan dengan keadaan proyek tersebut.
 Menjelaskan perlunya lingkup audit kepada
seluruh bagian proyek sehingga tidak terjadi
kebocoran
atau
pemborosan
dalam
pelaksanaan sebuah proyek.
Mahasiswa dapat:
 Menjelaskan perlunya perhitungan analisis
konsumsi energy dan biaya dalam perhitungan
kebutuhan energy listrik.
 Menjelaskan perlunya perhitungan analisis
konsumsi energy dan biaya dalam perhitungan
kebutuhan energy gas.
 Menjelaskan perlunya perhitungan analisis
konsumsi energy dan biaya dalam perhitungan
kebutuhan energy bahan bakar lainnya yang
muncul diluar energy listrik dan gas misalnya
kebutuhan energy .

menyeluruh

100 menit

Analisis Konsumsi
Energi dan Biaya:
Energi listrik, Energi
gas, bahan bakar



Mahasiswa dapat:
 Menjelaskan definisi analisis komparatif yaitu
analisis yang bersifat membandingkan, yaitu
sejenis analisis deskriptif yang ingin mencari
jawaban secara mendasar tentang sebab
akibat, dengan menganalisis factor-faktor
penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu
fenomena tertentu.
 Menjelaskan beberapa bagian dari suatu
proyek yang perlu mendapatkan metode
analisis komparatif yang bisa meliputi
perbandingan dari tabulasi data, target setting,
biaya produksi serta hasil akhir.

Analisis komparative:
Tabulasi data, target
setting, biaya
produksi dan hasil
akhir




(pertemuan ke 9)



Definisi Analisis Konsumsi
Energi dan Biaya.
Aplikasi analisis konsumsi pada
Energi listrik, Energi gas, bahan
bakar.

Ceramah, diskusi

Definisi analisis komparatif.
Aplikasi analisis komparatif pada
Tabulasi data, target setting,
biaya produksi dan hasil akhir.

Ceramah, diskusi

4, 6, 11

[1] – [6]

4, 6, 11

[1] – [6]

100 menit
(pertemuan ke 10)

100 menit
(pertemuan ke 11)

13

14

Mahasiswa dapat:
 Menjelaskan definisi demand profile (profil
permintaan) yaitu profil jumlah barang atau
jasa yang diminta atau dibeli oleh konsumen
pada waktu tertentu dan pada harga tertentu
 Menjelaskan cara memperoleh permintaan
pemesanan barang atau jasa yang cukup
besar dari para konsumen.
 Public Health Profiles (PHP) adalah profil
kesehatan
masyarakat
yang
dapat
menghasilkan permintaan jasa yang tinggi dari
masyarakat dengan memberikan pelayanan
yang bagus kepada masyarakat.
Mahasiswa dapat Menjelaskan demand profile
pada bidang kelistrikan salah satunya dengan
perbaikan factor daya menggunakan kapasitor
bank.

Mahasiswa dapat membuat tugas kelompok
dengan tema demand profile pada berbagai bidang
kerja beserta contoh-contohnya.

Demand Profile:
- Cara memperoleh
Demand Profile
- PHE berdasarkan
Demand Profile




Demand Profile:
- Perbaikan faktor
daya



Memperoleh demand profile.
Public Health Profiles (PHP)

Ceramah, diskusi

4, 6, 11

[1] – [6]

4, 6, 11

[1] – [6]

4, 6, 11

[1] – [6]

100 menit
(pertemuan ke 12)

Perbaikan factor daya

Ceramah, diskusi
100 menit
(pertemuan ke 13)

Tugas Kelompok



Tugas

Ceramah, diskusi
100 menit

UAS



(pertemuan ke 14)
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