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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perencanaan dan pelaksanaan instalasi listrik untuk suatu gedung, perumahan atau 

bangunan-bangunan lain, haruslah mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku. 

PUIL 2014 dan Undang–Undang Ketenagalistrikan 2002 adalah beberapa contoh acuan yang 

digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan instalasi listrik. Gedung dan perumahan 

mewah biasanya membutuhkan energi listrik yang cukup besar melebihi dari kebutuhan 

listrik untuk perumahan biasa. Pendistribusian daya dan instalasi listrik harus diperhitungkan 

sebaik mungkin dengan merujuk banyak aspek, agar energi listrik dapat terpenuhi dengan 

baik. Selain peraturan dan ketentuan yang berlaku faktor lain yang dipertimbangkan adalah 

estetika keindahan. Tidak bisa dipungkiri alam menjadi salah satu faktor utama yang harus 

dipertimbangkan. Indonesia merupakan salah satu negara tropis dengan curah hujan yang 

cukup tinggi. Secara tidak langsung berdampak pada tingginya Jumlah Hari Guruh. Indonesia 

memiliki 200 hari guruh, ini menandakan bahwa Indonesia memiliki kerawanan yang cukup 

tinggi terhadap sambaran petir [14]. 

Pada tugas akhir ini, penulis merancang instalasi penerangan dan penangkal petir. 

Pembahasan menitik beratkan pada kebutuhan instalasi penerangan dan perhitungan instalasi 

penangkal petir. Penulis menggunakan metode perhitungan dan analisis sebagai pendekatan 

untuk menentukan spesifikasi komponen-komponen. Tujuan dari pembuatan tugas akhir ini, 

untuk merancang instalasi penerangan dan penangkal petir dengan dasar Undang–Undang 

Ketenaga Listrikan 2002, Standar Nasional Indonesia (SNI) dan PUIL 2014. 
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1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian dari latar belakang dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas 

adalah sebagai berikut: 

a. Perencanaan instalasi penerangan dan penangkal petir untuk keselamatan. 

b. Menghitung dan mendesain instalasi penerangan Gedung Gereja Kristus Raja Semesta 

Alam Salatiga. 

c. Menghitung dan mendesain penangkal petir Gedung Gereja Kristus Raja Semesta Alam 

Salatiga. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan permasalahan yang dibahas: 

a. Perencanaan instalasi penerangan dan penangkal petir untuk keselamatan. 

b. Perancangan instalasi penerangan yang di Gereja Kristus Raja Semesta Alam Salatiga. 

c. Perancangan penangkal petir hanya digunakan pada area Gereja Kristus Raja Semesta 

Alam Salatiga. 

 

1.4 Tujuan Dan Manfaat 

. Perancangan instalasi penerangan agar mendapatkan pencahayaan yang tercukupi 

(lux) dan efisien. Perancangan instalasi penangkal petir bertujuan mendapatkan proteksi pada 

Gereja Kristus Raja Semesta Alam Salatiga. Desain instalasi dan perlengkapan yang 

digunakan mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI), Peraturan Umum Instalasi 

Listrik (PUIL). 
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1.5 Metodologi Penelitian 

Penyusunan tugas akhir menggunakan beberapa metode untuk proses pembuatannya, 

meliputi. 

 

a. Studi Observasi 

Berupa pengumpulan data yang akan diolah dalam penelitian ini. Data yang dibutuhkan 

antara lain, diagram rancangan bangunan, luas bangunan dan penggunaan suatu 

ruangan untuk menentukan desain dan perlengkapan. 

 

b. Kajian Pustaka  

Kajian pustaka dengan pengumpulan data informasi dengan membaca dan mempelajari 

buku-buku acuan yang relevan dengan tugas akhir ini. 

 

c. Studi Lapangan. 

Dengan melakukan studi di lapangan secara langsung. Penulis dapat memperoleh data 

tentang objek dari topik pembahasan dan tata letak geografis gedung. 

 

d. Studi Bimbingan 

Berdiskusi dengan teman-teman, dosen pembimbing dan dosen-dosen lain yang dapat 

membantu memberi solusi mengenai instalasi penerangan dan penangkal petir. 

 

e. Penyusunan Laporan  

Berisikan hasil dan kesimpulan dari penyusunan tugas akhir. Dengan memperoleh 

manfaat dari sistem yang dirancang. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Laporan tugas akhir ini, secara garis besar disusun menurut sistematika. Terdiri dari 

beberapa bab didalamnya, sebagai berikut: 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

Berisikan tentang latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

dan manfaat dibuatnya perancangan instalasi listrik dan penangkal petir. 

 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Berisikan dengan dasar teori, kajian pustaka oleh para ahli dan jurnal 

penelitian yang relevan sebagai acuan dalam pembuatan atau penyelesaian 

tugas akhir. 

 

BAB III : PERHITUNGAN BERDASARKAN TEORI 

Berisikan tentang perhitungan yang digunakan untuk menyelesaikan tugas 

akhir. 

 

BAB IV : PERANCANGAN 

Berisikan dengan penjelasan singkat gedung yang digunakan sebagai tempat 

penelitian, pemilihan bahan, daya yang dipakai dan desain instalasi 

penerangan dan penangkal petir. 

 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisikan kesimpulan dan saran yang berdasar, sehingga dapat dijadikan saran 

atau acuan yang membangun bagi pembaca atau dikembangkan. 


