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ABSTRAKS 

 

Pencahayaan di kelas adalah salah satuyfaktor pendukung untuk proses belajarymengajar yangyoptimal. 

Dengan pencahayaan yangybaik dihargaiytidak kurangydari 250 lux, menciptakan 

perasaanynyaman.Sebaliknyayapabila pencahayaanypada ruangykelasytidak tepat makaydapat merusakyatmosfer 

ruangykelas sehinggaymenimbulkan perasaan yang kurangynyaman.Dengan bertambahnya jumlah mahasiswa/I 

setiap tahunnya akan memicu pembangunan gedung baru sebagai ruang kelas baru. Semakin bertambahnya gedung 

baru tentunya aka nada penambahan fasilitas baru untuk menunjang proses perkuliahan, sehingga diperlukan 

adanya analisis intensitas pencahayaan dan suhu. Setelah dilakukan pengukuran pada sistem penerangan dan 

sistem pendingin pada gedung C di Universitas 17Agustus 1945 Surabaya  yaitu gedung memiliki Pencahayaan 

sebesar 153 Lux, dan suhu pendinging ruangan di Gedung C lantai satu Ruang C (101 dan 102) memiliki kuat 

pendingin sebesar 18000 btu/jam sedangkan yg dibutuhkan adalah 21593 btu/jam, dan lantai 1 di ruang C (103 dan 

104) memiliki kuat pendingin sebesar 36000 btu/jam sedangkan kuat pendingin yang dibutuhkan adalah 60750 

btu/jam untuk ruang  C (103) dan  ruang C (104) adalah 34193 btu/jam, begitupun juga di ruang kelas lantai 2 dan 

3 kuat pendinging yang ada adalah sebesar 36000 btu/jam sendangkan yang dibutuhkan 84750 btu/jam, dari hasil 

tersebut kita bisa menimpulkan bawah di Gedung C Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, suhu ruangan dan 

sistim  pencahayaan di gedung C   tersebut belum memenuhi standar SNI SNI 03-6197-2010. 

 

Kata Kunci: intensitas pencahayaan, suhu, standarSNI.

1. PENDAHULUANN 

1.1.LataryBelakangg 

KehidupannmanusiaYselaluYterlibatYdalam 

kondisi kerja atauYlingkunganYyangYberbeda di 

mana kondisi yangYberbeda sangat mempengaruhi 

kemampuan manusia. BuruhYharus dipupuk dan 

diarahkan untuk menjadiYsumberYdaya yang 

penting. KarenaYsetiap hariYorang melakukan 

aktivitasYdi lingkunganYyang berbedaYsehingga 

semuaYaktivitasYdilakukanYdenganYadanya 

pencahayaanYyang baik. PencahayaanYyang baik 

diperlukan untukYmendukung semuaYaktivitas 

manusia maupun diYtempat kerja. atau diYsetiap 

kamar Anda membutuhkanYpencahayaan yang 

baik untuk melakukanYaktivitas denganYbaik. 

PencahayaanYadalah faktor pentingYdalam desain 

ruang. RuangYyang telah dirancangYtidak dapat 

berfungsiYdengan baikYjika akses ke 

pencahayaan tidak disediakan. PencahayaanYdi 

dalamYruangan memungkinkan orang 

yangYmenempatinya untuk melihat objek dan 

belajar. TanpaYbisa melihat benda-benda dengan 

jelas,Yaktivitas di dalam ruangan akan sangat 

terganggu.YDi setiap ruang belajar dibutuhkan 

pencahayaanYyang baikYdan harus sesuai dengan 

standar sehinggaYsiswa yang melakukan 

prosesYbelajar dapat belajar dengan baik dan 

tenang. 

Tingkat pencahayaan atau pencahayaan yang 

baik adalahYsalah satu faktor untuk memberikan 

kondisi visual yang baik karena pencahayaan dapat 

mempengaruhiYtampilan objek. Jika tingkat 

pencahayaan baik atau memenuhi standar 

pencahayaan, objekYakan terlihat dengan jelas dan 

cepat dalam pencarianYAnda tanpa menyebabkan 

kesalahan. AnalisisYintensitas cahaya harus 

dilakukan sebagai dukunganYlingkungan untuk 

keselamatan dan kenyamanan kerja 



 
 

(BobbymGunturAdi 

Putra,mGunawanmMadyono,.2017). [1] 

Mengingat Gedung C Untag Surabaya 

Sebelumnya Belum Pernah Melakukan Analisis 

Tentang Pencahayaan Dan Suhu Ruangan Maka 

Dari Situ Kita Belum Mengetahui Apakah 

Pencahayaan Dan Suhu Ruangan Yang Ada Dalam 

Setiap Ruangan IniyTelahnStandar AtauhBelum, 

JikaaBelummMemenuhiiStandaryMaka Bisa 

Dikatakan Belum Efesien Karena Penggunannya 

Masih Boros.Hal Ini Pun Bisa Menggangu Proses 

Pembelajaran Mahasiwa/Mahasiswa Karena 

Dengan Pencahayaan Yang Silau Atau Kurang 

Terang Bisa Mengagagu Mata Saat Melihat, Dan 

Juga Suhu Yang Terlalu Dingin Atau Kadang 

Tidak Sesuai Standar Bisa Juga Kepanasan Saat 

Proses Pembelajan.Hal Ini Bisa Menaggangu 

Proses Pembelajaran.  

Dalam tugas akhir ini akan diteliti lebih jahu 

lagi tentang pencahayaan yang berpengaruh pada 

setiap ruang belajar di kampus untag 

Surabaya,khususnys di gedung C untag Surabaya 

,apakah pencahayaan yang ada pada ruangan ini 

sudah memenuhi standar atau belum memenuhi 

standar SNI.  

Upaya nyata untuk mengoptimalkan 

penggunaan listrik dalam sistem pencahayaan di 

gedung C, universitasy17yAgustus 1945ySurabaya 

didedikasikan untuk manajemen energi dan salah 

satunya adalah melakukan penelitian pengukuran. 

Pengukuran ini adalah proses mengevaluasi 

konsumsi energi dan mengidentifikasi peluang 

penghematan energi dan rekomendasi untuk 

pengguna listrik dalam konteks penghematan 

energi. Pengukuran ruangan yang akan dilakukan 

di Gedung C untuk Surabaya akan dimulai dengan 

pengumpulan data historis, konstruksi data 

dokumentasi yang tersedia, pengamatan, 

pengukuran dan perhitungan. Dari hasil 

perhitungan ini, intensitas pencahayaan di setiap 

kamar gedung C Untag Surabaya akan diketahui. 

Konsumsi energi sistem pencahayaan dapat 

dioptimalkan dengan mengurangi watt dengan 

memilih lampu efisiensi tinggi. Intensitas 

pencahayaan dalam ruangan dan jumlah energi 

yang dibutuhkan diatur dalam SNI 03-6197-2010. 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Teori Pencahayaan 

Pencahayaan adalah sangat dibutuhkan oleh 

manusia untuk lakukan kegiatan sehari-hari nya 

baik dalam pekerjaan maupun belajar semuanya 

butuh cahaya yang bagus dan sesuai standar SNI 

agar bisa melakukan aktifitas atau pembelajaran 

dengan baik dan tenang, cahaya juga yang akan 

Pada cahaya memiliki kualitas tersendiri, khusus 

untuk kualitas cahaya yang akan mempengaruhi 

mata maupun syaraf, cahaya yang kurang akan 

menimbulkan kelelahan mata dan ketegangan 

syaraf mata. Untuk mencapai kualitas cahaya yang 

baik, Illumination Engineering Society 

menetapkan batasan atau standar untuk kualitas 

pencahayaan. 

2.2 warna 

 Warna adalah spektrum spesifikgyang tersedia 

dalam cahaya sempurna (putih). Identitas warna 

ditentukan olehygelombang cahaya. Misalnya, biru 

memiliki panjang gelombang sekitar 460 

nanometer. Jika warna gelombang yang 

mencolokyadalah antara 380 dan 780 nanometer., 

warnanya dibagi menjadi dua bagian, yaitu warna 

aditif dan reduksi (Sadjiman, 2005). Warna 

aditifyadalah warna yang berasal dari spektrum atau 

disebut warna spektral dan sedikit warna. disebut 

dariibahan ataukpigmen. Warna ini diperkuat oleh 

pengetahuan yang menunjukkannwarnayfenomena 

alammdalam bentuk cahaya yang menggabungkan 

warna spektrum atau pelangiidan pigmen. Pada 

1831, Brewster (Nugraha, 2008) 

memperkenalkanmteori akumulasinwarna. Teori 

Brewster membagiuwarna menjadi 

empattkelompok warna; Warna primer, sekunder, 

tersier dan netral. 

  



 
 

 

3.     METODE INTENSITAS 

PENCAHYAAN DAN SUHU 

 

1.1. Flow Chart Pengerjaan 

 

 
 

Gambar 3. 1 Flowchart Pengerjaan Tugas Akhir 

Gambar 3.1 di atas menunjukkan proses perencanaan 

untuk mengevaluasi kualitas pencahayaan. Proses 

penelitian dimulai dengan penentuan ruang kelas yang 

akan dinilai. Ruang kelas dinilai sebagai ruang kuliah 

dan ruang kantor di Gedung C Universitas 17 Agustus 

1945 Surabaya. sesuai dengan standar SNI atau tidak. 

 

3.2.Tata Cara Pengambilan Data 

3.2.1.Pengukuran Terhadap Ruangan dan 

Penerangan 

 Pelaksanaan pengukurang Terhadap 

ruangandan Penerangan 

1. Mempersiapkan alat seperti meter dan 

Lux Meter 

2. Mengukur Panjang , Lebar dan Tinggi 

Pada setiap Ruangan 

3. Mengukur Intensitas Pencahayaan dengan 

Menggunakan Lux Meter.  

3.2.2. Observasi Data 

Metode ini setelah analisis sistem 

pencahayaan, fase mati, pada tahap ini data 

sedang dicari di lapangan. Pencarian data 

dilakukan dengan lux meter. Alat yang terdiri 

dari energi cahaya dalam manajemen energi 

listrik, bagaimanapun, lebih baik daripada 

Standar Nasional Indonesia (SNI). 

Yang diperlukan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Ukuran Panjang Lebar dan Tinggi di 

ruang  Perkuliaan dan perkantoran di 

Gedung C Universitas 17 Agustus 1945 

Surabaya. 

2. Kuat Penerangan di ruang kelas dan 

Perkantoran. 

3. Total jumlah lampu tiap cahaya. 

4. Cahaya yang dihasilkan tiap lampu. 

5. Ligth loss factor (Faktor rugi cahaya). 

6. Faktor reflektor Langit-langit. 

7. Faktor reflektor Dinding. 

 

3.3. AlatYdanyBahan.Yang.Digunakan 

Bahan yang gunakan dalam penelitian, yaitu : 

1. Tangmeter 

2. Thermometer 

3. Lux Meter 

4. Meter 

5. Pena dan Kertas 

Bahan yang digunakan dalam penelitian 

ini, yaitu: 

1. Jurnal makalah dan buku 

2. Data hasil pengukuran yang diamati 

 

4. yHASIL PENGUKURAN DANyPEMBAHASAN 

4.1.Luas Gedung C Universitasy17yAgustusy1945 

Surabaya 

 Universitasy 17 Agustuss 1945 Surabaya 

memiliki beberapa gedung fakultas, dari beberapa 



 
 

gedung tersebut yang akan dilakukan analisa Intensitas 

Pencahayaan dan AC (Air Conditioner) mempunyai 

luasan yang bebeda-beda, untuk mengetahui luasan tiap 

gedung dilakukan perhitungan dengan cara mengalikan 

total panjang banngunan dengan total lebar bangunan. 

1. Gedung C lantai 1 memiliki 4 ruangan 

yaitu: 

a) Ruang C (101, 102, 104) 

mempunyai luas yag sama 

yaitu: 

 

P=5,80 m² ; L=3,93 m2; P=3,20 

m2 dengan total volume 72,94 

m2 

 

b) Ruang C (103) menpunyai : 

P=11,50 m2 : L=5,60 m² 

;T=3,20 m² dengan total 

Volume 206,08 m² 

 

2. Gedung C lantai 2 memiliki 4 ruangan 

yaitu: 

 

a) Ruang C (201, 202, 203, 204) 

memnpunyai luas yg sama 

yaitu: 

P=11,50 m² ; L=5,60 m² ; 

T=3,20 m² dengan total volume 

206,08 m² 

 

3. Gedung C lantai 3 memiliki 4 ruangan  

yaitu : 

 

a) Ruang C (301, 302, 303, 304) 

dan mempunyai luas yg sama 

yaitu : 

P=11,50 m²; L=5,60 m²; T=3,20 

m²; dengan total volume 206,08 

m² 

 

4.2. Sistem Penerangan 

4.2.1. Hasil Pengukurang Intensitas Pencahayaan 

 Pengukuran pencahayaan menggunakan 

luxmeter, di mana pengukurangdilakukanadengan 

menempatkan luxmeter di atas meja dosen dan 

mahasiswa dan perhitungan dilakukan. 

 Hasil Pengukuran Intensitas Pencahayaan 

yangg dilakukan di Gedung C Universitas 

17Agustus 1945 Surabaya. 

 

Tabel 4. 1 Hasil Pengukuran Ruang Kelas Gedung C 

lantai 1.

 

Gambar 4. 1 Gambar Ruang C (101, 102,104) 

Gambar 4. 2 Gambar Ruang C 103 

Tabel 4. 2 Hasil Pengukurang Ruang Kelas Gedung C 

Lantai 2. 

 

 

 



 
 

Gambar 4. 3 Gambar Ruang C (201, 202, 203, 204) 

Tabel 4. 3 Hasil Pengukurang Gedung C lantai 3. 

 

Gambar 4. 4 Gambar Ruang C (301, 302, 303, 304) 

 

Tabel 4. 4 Hasil Rata-Rata dari ketiga Gedung Tersebut 

 

 Dari hasil Pengukuran di atas, pada setiap 

ruangan menggunakan lampu LED Philip 18 W 

setelah kita menghitung nilai rata-rata dari setiap 

ruangan maka  kita akan dapat nilai total dari 

masing-masing lantai, dan nilai total  tersebut kita 

bagikan ke sejumlah ruang yang ada pada gedung 

tersebut. 

 Dari perhitungan Tabel di atas nilai rata-

rata total yang  didapat adalah 153 lux, dan nilai 

tersebut belum memenuhi standar Nasional,karena 

nilai standar minimum adalah 250 lux sedangkan 

nilai perhitungan rata-rata hanya 153.solusinya 

adalah menambahkan lagi lampu 2 titik maksimal 

agar bisa memberikan pencahayaan yg 

maksimal/baik pada mahasiswa/i. 

 

4.3 Perhitungan Kuat (Lux) Penerangan Ruangan 

 Untuk mengetahui kuat penerangan setiap area 

di gedung Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya , 

akan dilakukan perhtiungan kuat penerangan sesuai 

lampu yang terpasang, setelah itu dibandingkan dengan 

standar penerangan nasional yang ada di SNI 03-6197-

2000 KonservasiyEnergi yang ada pada Sistem 

Penerangan untuk mengetahui efisiensi penggunaan 

energi listrik pada sistem penerangan.  

 Untuk metode perhitungan yang di pakai 

adalah metode efisiensi ruangan. Dari hasil pendataan 

beban pada sistem penerangan, maka dapat diketahui 

jenis dan spesifikasi dari lampu yang terpasang per-

ruangan di gedung C Universitas 17 Agustus 1945 

Surabaya. Sehingga dapat dihitung besarnya kuat 

penerangan yang menerangi masing-masing area di 

gedung Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. 

 

Perhitungan kuat penerangan yang dilakukan di gedung 

C (301) ruang kuliah lantai 3: 



 
 

4.3.1 Hasil pengukuran intensitas cahaya 

 Untuk mengetahui kuat penerangan setiap area 

di gedung Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya , 

akan dilakukan perhtiungan kuat penerangan sesuai 

lampu yang terpasang, setelah itu dibandingkan dengan 

standar penerangan nasional yang ada pada SNI 03-

6197-2000 KonservasiyEnergi yang ada pada Sistem 

Penerangan untuk mengetahui efisiensi penggunaan 

energi listrik pada sistem penerangan.  

 Untuk metode perhitungan yang di pakai 

adalah metode efisiensi ruangan. Dari hasil pendataan 

beban pada sistem penerangan, maka dapat diketahui 

jenis dan spesifikasi dari lampu yang terpasang per-

ruangan di gedung C Universitas 17 Agustus 1945 

Surabaya. Sehingga dapat dihitung besarnya kuat 

penerangan yang menerangi masing-masing area di 

gedung Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. 

Perhitungan kuat penerangan yang dilakukan di gedung 

C (301) ruang kuliah lantai 3: 

A. Ruang Kuliah 

1. Dimensi Ruangan 

 

Panjang (P) : 11, 5 m 

Lebar (L) : 5, 6 m 

Tinggi  : 3, 2 m 

Luas (A)  : 64, 4 m² 

 

2. Komposisi lampu terpasang lampu 

TL LED 18 Watt berjumlah 6 buah. 

(1 W=75 Lumen) 

3. Fluks lampu (Ql) : 1350 lumen (Bisa 

dilihat di table 4.5) 

4. Jenis penerang  : 

Langsung 

5. Langit – langit  : Terang 

6. Dinding  : Semi Terang 

7. Dengan persamaan rumus (3.7.2) 

Kuat penerangan 

 

𝐸 =
n x l x LLF x CU

P x L
 

𝐸 =
6 x 1350 x 0,8 x 65% 

11,5 x 5,6
 

𝐸 = 65.4 𝐿𝑢𝑥 

 

8. Dengan persamaan rumus (3.7.2) 

Faktor Ruangan 

𝑅𝐾 =
𝑃 𝑥 𝐿

𝐻 𝑥 (𝑃 + 𝐿)
 

𝑅𝐾 =
11,5 𝑥 5,6

2,7 𝑥 ( 11,5 + 5,6)
 

𝑅𝐾 = 1,3948 

 

Setelah dilakukan perhitungan lampu dapat 

dilihat besaran lux adalah 65.4 lux dimana nilai tersebut 

sudah dengan standar untuk ruang kelas yaitu 250 Lux. 

 

 

 

 

4.3.2 Perhitungan Tingkat Pencahayaan (Lux) di 

Ruang Kelas 

 

Tabel 4. 5 Perhitungan Tingkat Pencahayaan di Ruang 

C (101) 

 

Tabel 4. 6 Perhitungan Tingkat Pencahayaan di Ruang 

C (201) 

Tabel 4. 7 Perhitungan Tingkat Pencahayaan di Ruang 

C (301) 

 

4.3.3 Rekomendasi system Pencahayaan 

 Dikarenakan pada setiap ruangan di Gedung C 

hanya memakai Lampu TL LED 18 watt yang hanya 

memiliki lumen sebesar 1350 lux per lampu, dan 



 
 

setelah melakukan perhitungan tingkat pencahayaan 

tidak memenuhi standar SNI yang seharusnya 250 lux, 

sedangkan yang terhitung hanya 65.4 lux.Maka untuk 

memenuhi standar SNI dari setiap ruangan harus di 

tambah lampu 2 lampu TL agar bisa memenuhi standar 

SNI. 

4.4. Perhitungan Sistem Pendingin 

4.4.1 HasilyPengukuran temperature dan 

Kelembabanyruangan 

Adapun hasil pengukuran temperature dan 

kelembabang pada Gedung C Untag Surabaya dilihat 

Pada tabel 4.13,y4.14 dany4.15.Berdasarkan hasil 

pengukuran temperatur dan kelembaban di gedung C 

untag Surabaya, ruangan yang terukur menunjukan 

bawah rata-rata ruangan di gedung C menunjukan 

bawah temperatur di ruangan adalah 270C dengan 

kelembaban 50% -62% 

Suhu ideal untuk standar ASEAN, suhu kamar ideal 

yang disarankan adalah 240C hingga 270C, dan 

kelembaban idealyadalah 30% - 60%. Dari data ini 

dapat dilihat bahwa beberapa kelas di gedung sudah 

pada standar ideal, sedangkan kelembaban di gedung C 

di Surabaya Untag sudah pada kelembaban ideal yang 

disarankan. Selain mengetahui pendingin ruangan 

(AC), harus dipertimbangkan.apakah.daya.pendinginan 

yang dipasang di ruangan memadai atau tidak. 

Menggunakan tabel menghitung arus bolak-balik dari 

beberapa kamar. 

Tabel 4. 8 Hasil Pengukurang rata-rata temperature dan 

kelembaban ruangan di Gedung C lantai 1. 

 

Tabel 4. 9 Pengukuran rata-rata temperatur dan 

kelembaban ruangan di Gedung C Lantai 2. 

 

Tabel 4. 10 hasil Pengukuran rata-rata temperatur dan 

kelembaban ruangan di Gedung C Lantai 3. 

 

4.4.2 Perhitungan Sistem Pendingin 

 Untuk mengetahui kebutuhan pendingin 

ruangan di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 

akan dilakukan perhitungan kapasitas AC (Air 

Conditioner) sesuai dengan AC (Air Conditioner) yang 

terpasang dan dibandingkan dengan standar yang 

berlaku. Dari hasil pendataan beban pada sistem 

pendingin, maka dapat diketahui jenis dan spesifikasi 

dari pendingin yang terpasang pada setiap ruangan. 

Contoh perhtiungan kapasitas AC (Air Conditioner) 

yang dilakukan di gedung C ruang kuliah lantai 3 

adalah sebagai berikut: 

Ruang kuliah 

A. Ruang kuliah 

1. Ruang Kuliah 

Panjang (P) : 11,5 m 

Lebar (L) : 5,6  m 

Tinggi  : 3,2m 

Luas (A) : 64,4 m² 

 

2. Jumlah AC terpasang 

AC split 2 PK 2 buah 

3. Dengan persamaan rumus (3.7.3) Kapasitas 

AC yang dibutuhkan 

𝑃𝐾 𝐴𝐶 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑘𝑎𝑛: 

= (𝑃𝑥𝐿𝑥𝑇𝑥𝐹𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 1 𝑥 37)

+ (𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑥 𝐹𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 2) 

= (11,5 𝑥 5,6 𝑥 3,2 𝑥 6 𝑥 37) + ( 65 𝑥 600) 

= 38,1248 + 24000 = 63000
𝐵𝑡𝑢

𝑗𝑎𝑚
 

Dari perhitungan diatas dapat dilihat besaran nilai 

Btu/jam pada ruang kuliah gedung C yaitu sebesar 

63000 Btu/jam. Nilai tersebut jauh dibawah nilai 

Btu/jam yang dibutuhkan pada ruang kuliah gedung C. 

 

Tabel 4. 11 Perhitungan AC di Gedung C Lantai 1 



 
 

 

Tabel 4. 12 Perhitungan AC di Gedung C Lantai 2 

 

 

 

 

Tabel 4. 13 Perhitungan AC di Gedung C Lantai 3 

 

4.4.3. Rekomendasi Sistem Pendingin 

Setelah melakukan perhitungan pada setiap ruangan di 

Gedung C Untag Surabaya, besar nilai Btu/jam pada 

ruang kuliah di Gedung C yaitu memiliki nilai sebesar 

36000 Btu /Jam,sendangkan nilai btu/jam yang 

dibutuhkan adalah 84750 dan nilai tersebut belum 

memenuhi standar.Maka untuk memenuhui standar  

dari setiap ruangan harus menambahkan jumlah 

kapasitas AC agar bisa memenuhi standar SNI. 

5.  KESIMPULAN.DAN.SARAN 

5.1.Kesimpulan 

 Hasil analisis Studi kelayakan intensitas 

Pencahayaan dan suhu di Gedung C Universitas 17 

Agustus 1945 Surabaya yang sudah dilakukan, maka 

ada kesimpulan yang  didapatkan antara lain : 

a. Setelah dilakukan perhitungan dengan pada 

sejumlah lampu dengan LED 18 watt yang rendah 

dan jumlah lumen yang lebih kecil dari sebelum 

nya. Nilai lux ruangan yang di dapatkan belum 

memenuhi standart kuat penerangan SNI 03-6197-

2000. Sebagai contoh pada gedung C lantai 3 

masih belum memenuhi standart : ruang kuliah 

dengan nilai sebesar 153 Lux yang di ukur 

menggunakan Lux meter, kemudian di lakukan 

dengan perhitungan menggunakan lampu LED 18 

watt hanya mendapatkan nilai sebesar 64.5Lux. 

Sedangkan nilai standar sebesar 250 Lux untuk 

ruang kelas. 

 

b. Setelah dilakukan perhitungan kapasitas pendingun 

ruangan yang ada. Sebagai contoh pada gedung C 

lantai 3 masih kurang standar : ruang kuliah 

dengan luas 64 m² dengan jumlah mahasiswa 65 

orang yang terpasang sejumlah 36000 Btu/Jam, 

sedangkan menurut perhitungan standart untuk 

ruangan tersebut membutuhkan 84750 Btu/Jam. 

5.2 saran 

Dalam skipsi ini dapat diambil saran sehingga 

dapat dikembangkan lagi diantaranya sebagai berikut : 

a. Menambahkan titik lampu, agar bisa memberi 

pencahayaan yang baik/maksimal pada ruangan 

sesuai dengan standar SNI. 

b. Merekomendasikan penambahan BTU/Jam pada 

ruangan yang belum memenuhi kebutuhan 

BTU/Jam. 

c. Berdasarkan ini, penulis berharap bahwa penelitian 

ini akan lebih dikembangkan lagi sebagai referensi 

dalam penyusunan rekomendasi standar untuk 

penerangan kuliah dan standar suhu kamar. 
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