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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang  

Pertumbuhan tingkat kepadatan jalan raya memberikan dampak yang 

besar terhadap pembangunan jalan, khususnya di kota-kota besar. Salah 

satu perlengkapan jalan raya yang berperan penting sebagai penunjang 

keamanan pengguna jalan, terutama pada malam hari, adalah lampu 

Penerangan Jalan Umum (PJU) (Widodo, Iksan, & Suni, 2017; Revathy, 

Ramya, Sathiyavathi, Bharathi, & Anu, 2017). Keberadaan PJU bukan 

hanya sebatas untuk menerangi jalan, tetapi untuk mengantisipasi 

terjadinya kecelakaan lalu lintas dan tindak kejahatan di jalan raya. 

Beberapa kasus kecelakaan dan kriminalitas yang terjadi berada di 

lokasi yang minim penerangan. 

 Secara umum, kriteria untuk PJU adalah pencahayaan, keamanan, 

konsumsi energi, dan keekonomisan yang harus dipertimbangkan secara 

keseluruhan (Cauvery, Dharanidhar, & Thampatty, 2017). Jenis lampu 

PJU dapat diklasifikasikan sesuai dengan tipe lampu yang digunakan, 

yaitu: Low Pressure Sodium (LPS), High Intensity Discharge (HID), 

High Pressure Sodium (SON), Mercury Vapour, dan Light Emitting 

Diode (LED) (Alzubaidi & Soori, 2012). Berbagai jenis lampu tersebut 

memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing baik dari segi 

efisiensi, ketahanan, dan keekonomisan.  

LED memiliki banyak keuntungan dari berbagai aspek seperti 

keekonomian, kinerja pencahayaan, pengurangan kecelakaan dan 

kejahatan di jalan (Bhairi, Kangle, Edake, & Madgundi, 2017). 

Keuntungan dari LED kemungkinan akan menggantikan lampu jalan 

tradisional seperti lampu pijar, lampu fluorescent, dan lampu sodium 

tekanan tinggi di masa depan (Bhairi et al., 2017). Penggunaan LED 

untuk lampu PJU telah terbukti menjadi alternatif yang baik untuk 

menghemat energi listrik (Gobbato, Kohler, Souza, Denardin, & Lopes, 

2018).  

Penelitian difokuskan pada evaluasi sistem PJU yang 

menggunakan lampu LED di area studi (daerah yang diteliti). 

Perancangan sistem PJU dari area studi akan disimulasikan dan dibuat 

perancangan ulangnya menggunakan DIALux evo 8.0, kemudian 
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dianalisis apakah sistem PJU yang diamati sudah sesuai dengan standar 

yang digunakan atau belum.  

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dalam penyusunan skripsi 

ini sebagai berikut. 

1. Bagaimana kondisi sistem PJU existing pada area studi? Apakah 

sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku? 

2. Bagaimanakah efisiensi energi listrik pada sistem PJU setelah 

dilakukan perancangan ulang? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini sebagai berikut. 

1. Penelitian yang dilakukan khusus untuk area studi yang diamati. 

2. Standar yang dipakai adalah Standar Nasional Indonesia. 

3. Perangkat lunak yang digunakan adalah DIALux evo 8.0. 

4. Jenis lampu yang digunakan adalah LED. 

 

1.4  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dalam penyusunan skripsi ini sebagai berikut: 

1. Mengetahui apakah sistem PJU existing sudah sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku atau belum yang terdapat di area studi. 

2. Mengetahui efisiensi energi listrik pada sistem PJU setalah 

dilakukan perancangan ulang  

 

1.5  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian sebagai berikut: 

1. Perancangan ulang pada sistem PJU dapat memberikan solusi 

untuk penghematan energi listrik. 

 

1.6  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi atas 5 (lima) bab. Bab I, 

pendahuluan, berisi latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.  

Landasan teori disajikan pada Bab II. Pada landasan teori 

dijelaskan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang 

dilakukan, seperti penerangan jalan umum, jenis-jenis lampu LED, 

ketentuan pencahayaan, penempatan lampu penerangan, dan penejelasan 
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mengenai energi listrik. Pada bab ini dijelaskan pula mengenai 

perangkat lunak DIALux evo 8.0. 

  Pada Bab III dijelaskan mengenai metode penelitian yang 

digunakan. Bab ini berisikan perangkat keras yang digunakan untuk 

membantu proses pengukuran dan langkah-langkah yang dilakukan 

dalam proses penelitian 

Bab IV merupakan temuan dan pembahasan. Bab ini 

mengemukakan hasil dan pembahasan mengenai rumusan masalah yang 

telah ditentukan dan cara pengaplikasiannya pada perangkat lunak 

DIALux. 

 Bab V merupakan bab terakhir yang berisi simpulan dan 

rekomendasi yang diambil berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


