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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada era globalisasi energi listrik merupakan suatu kebutuhan yang 

membantu sekali bagi aktivitas di semua bidang kehidupan manusia. Oleh karena 

itu, perkembangan teknologi dalam bidang kelistrikan sangatlah cepat. Salah satu 

contohnya yaitu perkembangan teknologi kelistrikan dalam bidang penerangan. 

Sistem penerangan yang baik sangat mutlak diperlukan dalam segala bidang, baik 

itu sistem penerangan indoor maupun outdoor. Untuk sistem penerangan di luar 

ruangan salah satu di antaranya Infrastruktur Penerangan Jalan Umun (PJU) 

Akses Keluar Katapang Tol Soroja. Sarana di jalan tol yang merupakan jalur 

untuk perlintasan dengan cepat dan aman, suasana malam yang terang benderang 

sehingga suasana keberadaan lampu-lampu yang gemerlap menambah suasana 

ketenangan, aman bagi siapapun yang melintas jalan tol tersebut. 

Lampu-lampu yang dipasang di sepanjang akses keluar katapang tol soroja 

adalah lampu penerangan yang bersifat public yakni untuk kepentingan bersama. 

Selain memperindah suasana jalan tol, PJU juga berfungsi untuk meningkatkan 

kenyamanan, keamanan juga keindahan. 

Berdasarkan latar belakang yang sudah di jelaskan, penulis mengambil 

Tugas Akhir dengan Judul : “PERENCANAAN PENERANGAN JALAN 

UMUM (PJU) AKSES KELUAR KATAPANG TOL SOROJA” 

 

1.2 Pembatasan Masalah 

Bertolak dari perumusan masalah yang telah diuraikan di atas dan untuk 

menjaga agar permasalahan tidak  terlalu meluas, maka pada tugas akhir ini 

membatasi ruang lingkup permasalahan, yaitu :  

1. Intensitas rata-rata cahaya yang diperlukan untuk penerangan jalan umum 

akses keluar katapang tol soroja. 

2. Lampu apa yang cocok digunakan untuk penerangan jalan umum akses 

keluar katapang tol soroja. 
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3. Jumlah titik cahaya yang diperlukan untuk menerangi penerangan jalan 

umum akses keluar katapang tol soroja. 

4. Daya dan pembatas arus yang digunakan untuk penerangan jalan umum 

akses keluar katapang tol soroja. 

 

1.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas agar pembahasan dilaksanakan lebih terarah pada 

tujuan yang hendak dicapai, maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Berapakah intensitas rata-rata cahaya yang diperlukan untuk penerangan 

jalan umum akses keluar katapang tol soroja? 

2. Lampu apakah yang cocok digunakan untuk penerangan jalan umum akses 

keluar katapang tol soroja? 

3. Berapakah jumlah titik cahaya yang diperlukan untuk menerangi 

penerangan jalan umum akses keluar katapang tol soroja? 

4. Berapakah daya dan pembatas arus yang digunakan untuk penerangan 

jalan umum akses keluar katapang tol soroja? 

 

1.4 Tujuan Pembuatan Tugas Akhir 

Seperti telah dijelaskan pada permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin 

dicapai pada pembuatan tugas akhir ini adalah : 

1. Mengetahui intensitas rata-rata cahaya yang diperlukan untuk penerangan 

jalan umum akses keluar katapang tol soroja. 

2. Mengetahui lampu apakah yang cocok digunakan untuk penerangan jalan 

umum akses keluar katapang tol soroja. 

3. Mengetahui berapakah jumlah titik cahaya yang diperlukan untuk 

menerangi penerangan jalan umum akses keluar katapang tol soroja. 

4. Mengetahui berapakah daya dan pembatas arus yang digunakan untuk 

penerangan jalan umum akses keluar katapang tol soroja. 
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1.5 Kegunaan Tugas Akhir 

Hasil dari tugas akhir ini diharapkan dapat menambah keterampilan bagi 

penulis sendiri khususnya, dan juga dapat membantu bagi pihak yang 

membutuhkan, misalnya untuk perbandingan atau tolak ukur pada proyek 

pembuatan penerangan jalan umum akses keluar katapang tol soroja. 

 

1.6 Metode Penulisan 

Untuk memperoleh informasi dan berbagai data yang diperlukan dalam 

penulisan tugas akhir ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut : 

1. Studi Literatur 

Studi Literatur yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan cara 

mencari buku-buku referensi dan literatur-literatur yang berhubungan 

dengan penulisan Tugas Akhir ini, seperti buku-buku panduan, jurnal 

dan data sheet tentang material dan alat yang digunakan. 

2. Studi Lapangan 

Studi Lapangan dilakukan untuk memperoleh data actual dan 

mengetahui secara jelas tentang komponen-komponen yang akan 

dibahas dalam penulisan Tugas Akhir ini. 

3. Diskusi dan tukar pikiran dengan dosen pembimbing. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Penulisan tugas akhir ini disajikan dalam lima bab, yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab yang berisi tentang latar belakang masalah, tujuan penulisan, pembatasan 

masalah dan metode pembahasan. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang kajian pustaka sebagai acuan dalam proses instalasi 

Penerangan Jalan Umum. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini mengulas tentang bagaimana proses pemasangan PJU. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas tentang hasil pekerjaan. 
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BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil pengamatan 

yang dilakukan serta implikasi dan rekomendasi. 

 


