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Abstrak 
Sistem ventilasi pada bangunan memiliki tiga fungsi utama: (1) memastikan pergantian 
udara dalam ruangan, (2) memberi kenyamanan pada pengguna ruangan, dan (3) 
mendinginkan material dan perabot yang terdapat di dalam ruangan. Penelitian ini 
bertujuan untuk membuat perancangan sistem ventilasi udara hemat energi dan nyaman 
secara termal di ruang kuliah. Penelitian terdiri dari dua tahap, yaitu tahap pertama untuk 
menentukan temperatur udara yang nyaman bagi pengguna ruang dan tahap kedua adalah 
untuk menemukan faktor-faktor yang paling berpengaruh pada penggunaan energi dalam 
ruang kelas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa temperatur udara yang nyaman bagi 
pengguna adalah sekitar 27oC (temperatur netral). Kenaikan temperatur udara ruangan 1oC 
atau 2oC dapat mengurangi konsumsi energi pendinginan masing-masing lebih dari 13% 
atau 26%. Berdasarkan kenyamanan termal dan konsumsi energi pendinginan, disarankan 
untuk menaikkan setting temperatur ruangan dari 25oC menjadi 26oC atau bahkan 27oC. 
 
Kata kunci:  kenyamanan termal, hemat energi, ruang kuliah 

 
 
 
PENDAHULUAN 
 
Krisis energi listrik telah mendorong pemerintah untuk mempromosikan program hemat energi sejak tahun 
1982. Pemerintah mengeluarkan Inpres No. 9 tahun 1982 tentang konservasi energi yang terutama ditujukan 
untuk penerangan dan pendinginan udara di bangunan milik negara (Presiden RI, 1982). Kemudian dilanjutkan 
dengan Keputusan Presiden (Kepres) No. 43 tahun 1991 tentang konservasi energi secara umum yang meliputi 
konservasi energi pada bangunan (Presiden RI, 1991). Terbaru, pemerintah mengeluarkan Inpres No. 10 tahun 
2005 tentang penghematan energi. Inpres ini terutama ditujukan untuk efisiensi penggunaan bahan bakar 
minyak dan tenaga listrik dan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menghemat bahan bakar kendaraan 
bermotor dan penggunaan tenaga listrik di gedung-gedung (Presiden RI, 2005). 
 
Iklim merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi disain bangunan. Salah satu dampak iklim yang 
dianggap merugikan daerah tropis yang lembab seperti Indonesia adalah panas yang masuk melalui dinding luar 
dan fenestrasi bangunan. Besarnya propagasi panas dan kelembaban tinggi dan pergerakan angin yang rendah 
menyebabkan kenaikan suhu di dalam gedung. Semakin tinggi derajat panas yang masuk ke dalam bangunan, 
semakin besar beban pendinginan perangkat pendingin udara. Beban pendinginan yang besar memang 
membutuhkan energi listrik yang signifikan pula. 
 
Untuk mencapai kondisi kenyamanan termal pada bangunan, terutama ruang kelas, penggunaan sistem ventilasi 
yang tepat sangat dibutuhkan. Untuk efisiensi energi, penggunaan sistem ventilasi alami sangat dianjurkan. 
Tetapi jika sistem alam ini tidak dapat lagi memuaskan kenyamanan pengguna, maka sistem ventilasi mekanik 
hemat energi dapat digunakan sebagai gantinya. Oleh karena itu perancangan sistem ventilasi, baik alam 
maupun mekanik merupakan hal yang sangat penting dalam rangka mewujudkan bangunan hemat energi 
bangunan yang nyaman bagi penggunanya. 
 
Menurut Karyono (2010), strategi penting untuk desain bangunan memungkinkan perpindahan panas 
konvensional berlangsung dengan menciptakan bukaan seperti jendela, jalusi dan sebagainya yang 
memungkinkan ventilasi udara terbuka terjadi secara optimal. Strategi pendinginan ruang dan bangunan dengan 
drainase udara di daerah tropis yang lembab sebagai upaya untuk memanfaatkan potensi positif iklim sangat 
bermanfaat dalam penghematan energi yang telah dilakukan oleh (Busato, 2003;  Karyono, 2010).  
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Kenyamanan termal adalah salah satu persyaratan bagi pengguna ruangan sehingga bisa bekerja dengan baik 
dan lebih produktif. Sensharma, Woods, dan Goodwin (1998) menemukan bahwa ada korelasi positif antara 
lingkungan ruang dan produktivitas pekerja di gedung perkantoran. Kenyamanan termal ini bukan hanya 
kebutuhan gedung perkantoran tapi juga untuk bangunan gedung pendidikan. Sebuah studi yang cukup tua pada 
tahun 1968 mengungkapkan bahwa ada efek positif dari kualitas termal kelas pada kinerja siswa (Pepler & 
Warner, 1968). Sebuah tinjauan literatur yang ekstensif oleh Mendell and Heath (2005) menunjukkan korelasi 
yang baik antara lingkungan sekolah dalam ruangan (termasuk kenyamanan termal) dengan kinerja dan 
kehadiran anak-anak di sekolah. 
 
Penelitian tentang kenyamanan termal di ruang kelas telah dilakukan di berbagai daerah di dunia (Buratti & 
Ricciardi, 2009;  Corgnati, Ansaldi, & Filippi, 2009;  Corgnati, Filippi, & Viazzo, 2007;  Hwang, Lin, & Kuo, 
2006;  Kwok & Chun, 2003;  Teli, Jentsch, & James, 2012) Mors, Hensen, Loomans, & Boerstra, 2011;  
termasuk di daerah tropis, berada di Singapura (Wong & Khoo, 2003). Sayangnya, penelitian semacam ini 
masih kurang di Indonesia. 
 
Standar kenyamanan termal seperti ASHRAE Standard 55 (ASHRAE, 2004) telah banyak digunakan sebagai 
standar untuk merancang kenyamanan termal di berbagai negara. Untuk mengukur kenyamanan termal yang 
dialami pengguna, maka menurut survei standar ini menggunakan kuesioner berdasarkan studi yang dilakukan 
oleh Fanger (1970). Kuesioner ini menanyakan sensasi pengguna termal yang dirasakan dalam tujuh skala, 
yaitu: panas (+ 3), hangat (+ 2), sedikit hangat (+ 1), netral (0), sedikit dingin (-1), keren (-2 ), dan dingin (-3). 
Namun, jauh sebelum Bedford (1936) juga mengusulkan metode pengukuran kenyamanan termal yang juga 
terdiri dari tujuh skala yang terlalu hangat (+ 3), terlalu hangat (+ 2), nyaman hangat (+ 1), nyaman (0) , nyaman 
sejuk (-1), terlalu dingin (-2), dan terlalu dingin (-3). 
 
Baharuddin dkk., (2012), menemukan bahwa ruang kelas di gedung classroom Fakultas Teknik Universitas 
Hasanuddin Gowa, belum memenuhi standar kenyamanan termal karena suhu udara yang tinggi dan tidak 
adanya aliran udara di dalam ruang. Sebagai respon terhadap hasil penelitian ini pihak pimpinan Fakultas 
Teknik telah melengkapi sejumlah ruang kelas dengan pengkondisian udara (AC). Namun timbul pertanyaan, 
apakah temperatur udara di dalam ruang kelas yang dikondisikan ini telah memenuhi kenyamanan termal 
pengguna (mahasiswa)?  Selain itu, apakah sistem pengkondisian yang ada telah memenuhi persyaratan hemat 
energi?  Oleh karena itu dibutuhkan adanya penelitian tentang setting temperatur udara ruangan yang nyaman 
bagi pengguna serta hemat energi. 
 
 
METODE PENELITIAN 
 
Tahap pertama berupa pengukuran dan survei kenyamanan termal di ruang kelas/laboratorium yang 
menggunakan pengkondisian udara (AC). Pada tahap ini penelitian dilakukan dengan survei dan pengukuran 
kenyamanan termal di dalam uang kuliah dengan ventilasi buatan. Pelaksanaan survei dibagi atas dua bagian 
yaitu: 1) survei pengukuran obyektif yang meliputi data personal seperti pakaian yang digunakan dan data 
parameter lingkungan: temperatur udara, mean radiant temperature (MRT), kelembaban udara, dan kecepatan 
angin. Peralatan yang digunakan adalah LSI-LASTEM Multi Logger (Gambar 1);  2) pengukuran subyektif, 
yang mengukur tingkat kenyamanan termal yang dirasakan oleh penghuni (Gambar 2). Hal ini akan dilakukan 
dengan menggunakan kuisioner survei kenyamanan termal dari ASHRAE Standar 55 (Wong dan Khoo, 2003). 
 

 
 

Gambar 1. Peralatan yang digunakan (a) LSI- LASTEM Multi Logger dan (b) HOBO data logger, dan (c) HOBO 
data logger with external sensor. 

a) 

b) 

c) 
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Gambar 2. Suasana pengukuran dan surv ei kenyamanan termal di ruang kuliah (kiri) dan laboratorium (kanan) 
 
 
Tahap kedua berupa simulasi computer. Simulasi komputer yang digunakan untuk perhitungan energi adalah 
EnergyPlus versi 8.7 yang dapat diunduh secara gratis di laman https://energyplus.net. Perangkat lunak ini 
dikembangkan berdasarkan program BLAST (Building Loads Analysis and System Termodynamics) dan    
DOE-2. EnergyPlus adalah perangkat lunak simulasi energi dan panas yang dapat digunakan untuk perencanaan 
peralatan ventilasi, dan pengkondisian udara yang sesuai, mengembangkan studi retrofit untuk analisis biaya 
siklus hidup (life cycle), mengoptimalkan kinerja energi, dll. Tiga tipe/model simulasi ruang kuliah telah dibuat 
berdasarkan data ruang kelas yang ada di Fakulas Teknik Unhas Gowa, yaitu: 
x Ruang kuliah kecil (7.2m x 7.2m = 51.84m2, dengan tinggi plafond 3 m) 
x Ruang kuliah sedang (9.0m x 7.2m = 64.80m2, dengan tinggi plafond 3 m) 
x Ruang kuliah besar (9.0m x 10.80m =97.20m2, dengan tinggi plafond 3 m) 
 

 
 

Gambar 3. Contoh model ruang kuliah (Ruang kuliah sedang) 
 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Kondisi lingkungan termal dari ruang kelas yang diukur selama periode survei dapat dilihat pada Tabel 1. 
Temperatur udara dalam ruang kelas berkisar dari 22.90 hingga 26.92 ° C dengan rata-rata 24.84 ° C (≈ 25 ° C). 
Kelembaban relatif berkisar dari 41 hingga 68%  dengan rata-rata 49.92%  (≈ 50%). Dengan menggunakan 
rumus temperatur operatif (To) = (Ta+ MRT)/2, then the operative temperature were ranging from 20.21 to 
25.19 ° C (To) with an average 22.45 ° C (To). Secara umum bahwa temperatur dan kelembaban udara 
kebanyakan telah berada pada zona nyaman menurut SNI (BSN, 2011). Namun jika hal ini dipertahankan maka 
akan membutuhkan energi yang cukup banyak untuk mempertahankan kondisi seperti ini. 
 

Tabel 1. Kondisi lingkungan termal yang diukur di dalam ruang kelas/ laboratorium 
 

Statistik 
Temperatur 

udara  
(° C) 

Kelembaban 
udara (%) 

MRT  
(° C) 

Kecepatan 
aliran udara 

(m/ s) 
Rata-rata 24.84 49.92 20.06 0.08 
Minimum 22.90 41.05 17.51 0.00 
Maksimum 26.92 68.37 23.46 0.74 
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Respon mahasiswa terhadap temperature udara dalam ruang kelas berdasarkan indikator thermal sensastion 
votes (TSV), thermal comfort votes (TCV), dan predicted mean votes (PMV) dapat dilihat pada Gambar 3. 
Untuk TSV, terlihat bahwa mayoritas responden (lebih dari 50% ) memilih daerah dingin (-3 hingga -1) dima na 
lebih dari than 35%  merasa dingin (-2) dan sekitar 18%  sangat dingin (-3). Hanya sekitar 15%  responden 
merasa netral (0). Hal ini mengindikasikan bahwa kebanyakan responden (mahasiswa) merasa kedinginan. 
Menariknya, terdapat sekitar 8%  responden merasakan agak hangat (+ 1) dan hangat (+ 2). Untuk TCV, Gambar 
3 menunjukkan bahwa lebih dari 60%  responden memilih daerah dingin (-3 hingga -1) dan hanya kurang dari 
10%  memilih daerah panas (+ 1 dan + 2). Sekitar 30%  responden merasa nyaman “comfortable ”  di dalam ruang 
kelas yang disurvei. Persentase responden memilih “comfortable ”  dibandingkan dengan yang memilih 
“neutral”  adalah lebih besar. Hal ini mungkin diakibatkan oleh kenyataan bahwa walaupun responden agak 
merasa “dingin”  tapi mereka merasa lebih nyaman (comfortable). Hasil yang sangat berbeda diperoleh pada 
nilai predicted mean votes (PMV), dimana lebih dari 70%  responden diprediksi akan mengalami dingin (-2) dan 
hanya kurang dari 15%  responden yang memilih netral (0). 
 

 
 

Gambar 4. Perbandingan pilihan PMV , TSV , and TCV  mahasiswa dalam ruang kelas ber- AC 
 
 
Gambar 5 memperlihatkan hubungan antara temperatur udara dengan pilihan sensasi dan kenyamanan termal 
responden. Dengan menggunakan data 175 responden maka diperoleh regresi linier antara TSV dengan 
temperatur udara sebagai berikut: 
  

TSV = 0,613Ta – 16,796 (1) 
 
Dengan menggunakan persamaan (1), nilai TSV = 0 akan diperoleh jika temperatur udara ruangan 27,40 ° C. 
Hal ini berarti bahwa responden akan merasa netral (nyaman) pada temperatur udara ruangan of 27,40 ° C. 
Temperatur netral ini tidak berbeda jauh dari yang diperoleh oleh Karyono (2000) yaitu sebesar 26,7 ° C.  
  
Sedangan hubungan antara TCV dan temperatur udara ditunjukkan pada persamaan (2), sebagai berikut:  
 

TCV = 0,412Ta – 11.201  (2) 
 
Dengan menggunakan persamaan (2), maka nilai TSV = 0 (nyaman) akan diperoleh pada saat temperatur udara 
dalam ruangan 27,20 ° C.  
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Gambar 6. Regresi linier anatara temperatur udara (Ta) dengan TSV  dan the TCV  

 
 
Gambar 6 menunjukkan konsumsi energi pendingin per tahun yang dibutuhkan oleh masing-masing ruang kelas 
dengan tiga tipe yang berbeda untuk ketinggian plafond 3m. Seperti terlihat pada gambar bahwa makin besar 
ruang kelas, makin banyak energi yang dibutuhkan untuk mendinginkannya.  

 
Gambar 7. Konsumsi energi pendingin untuk tiga tipe ruang kelas 

 
 
PENGARUH SETTING TEMPERATUR RUANGAN 
 
Setting temperatur udara dalam ruangan menjadi salah satu faktor yang menentukan penggunaan energi untuk 
mendinginkan ruangan. Sesuai dengan standar nasional Indonesia (SNI), Pemerintah Indonesia telah 
menetapkan suhu ruang 25-27 ° C sebagai setting suhu ruangan kantor. Oleh karena itu suhu 25 ° C dijadikan 
sebagai temperatur acuan dalam perhitungan efisiensi energi pada ruang kelas.  
 
RUANG KELAS KECIL 
 
Konsumsi energi pendingin yang dibutuhkan untuk berbagai setting temperatur pada ruang kelas tipe kecil 
diperlihatkan pada Gambar 7. Peningkatan 1 ° C dari setting dasar 25 ° C mampu memberi efisiensi yang cukup 
besar. Demikian juga penurunan 1 ° C dari setting temperatur dasar 25 ° C memberi beban yang cukup besar 
bagi penggunaan energi dalam ruangan. Tabel 2 memperlihatkan persentase pertambahan atau penurunan 
kebutuhan energi untuk ruang kelas tipe kecil. Terlihat bahwa penggunaan setting temperatur 27 ° C sesuai 
dengan suhu netral yang dinginkan oleh mahasiswa berdasarkan hasil kuisioner akan mampu mengurangi 
penggunaan energi sebesar 26% . Efisiensi terbesar sekitar 37%  dapat dicapai pada setting temperatur 28 ° C. 
Namun kendalanya adalah kemungkinan banyak responden yang tidak merasa nyaman pada temperatur ini.  
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Gambar 8. Konsumsi energi pendingin Ruang kelas kecil (Model 1) dengan Jendela kaca singel 6 mm,  
tinggi plafond 3 m untuk berbagai setting temperatur 

 
 

Tabel 2. Konsumsi energi pendingin Ruang kelas kecil (Model 1) 
 

Setting temp. 
udara (° C) 

Energi 
pendingin 

(kW h) 

Kenaikan (+ ) 
Pengurangan (- ) 

(kW h) 

Persentase 
(%) 

23 3637.28 1057.62 29.08 
24 3101.62 521.96 14.35 
25 2579.66 0.00 0.00 
26 2082.36 -497.30 -13.67 
27 1624.79 -954.87 -26.25 
28 1220.65 -1359.01 -37.36 

 
RUANG KELAS SEDANG 
 
Gambar 8 memperlihatkan konsumsi energi pendingin yang dibutuhkan untuk berbagai setting temperatur. 
Seperti pada ruang kelas kecil, peningkatan 1 ° C dari setting dasar 25 ° C mampu memberi efisiensi yang cukup 
besar. Demikian juga penurunan 1 ° C dari setting temperatur dasar 25 ° C memberi beban yang cukup besar 
bagi penggunaan energi dalam ruangan. Tabel 3 memperlihatkan persentase pertambahan atau penurunan 
kebutuhan energi untuk ruang kelas tipe sedang. Terlihat bahwa penggunaan setting temperatur 27 ° C sesuai 
dengan suhu netral yang dinginkan oleh mahasiswa berdasarkan hasil kuisioner akan mampu mengurangi 
penggunaan energi sebesar 27% . Efisiensi terbesar sekitar 38%  dapat dicapai pada setting temperatur 28 ° C.  
 

 
 

Gambar 9. Konsumsi energi pendingin Ruang kelas sedang (Model 2) dengan Jendela kaca singel 6 mm,  
tinggi plafond 3m untuk berbagai setting temperatur 
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Tabel 3. Konsumsi energi pendingin untuk ruang kelas sedang (Model 2) 
 

Setting temp. 
udara ( ° C) 

Energi pendingin 
(kW h) 

Kenaikan (+ ) 
Pengurangan (- )  

(kW h) 

Persentase 
(%) 

23 4200.34 1256.26 29.91 
24 3564.67 620.60 14.77 
25 2944.07 0.00 0.00 
26 2352.24 -591.83 -14.09 
27 1815.21 -1128.86 -26.88 
28 1343.94 -1600.13 -38.10 

 
RUANG KELAS BESAR 
 
Konsumsi energi pendingin yang dibutuhkan untuk berbagai setting temperatur pada ruang kelas besar dapat 
dilihat pada Gambar 9. Seperti pada ruang kelas kecil dan sedang, peningkatan 1 ° C dari setting dasar 25 ° C 
mampu memberi efisiensi yang cukup besar pada ruang kelas besar ini. Demikian juga penurunan 1 ° C dari 
setting temperatur dasar 25 ° C memberi beban yang cukup besar bagi penggunaan energi dalam ruangan. Tabel 
4 memperlihatkan persentase pertambahan atau penurunan kebutuhan energi untuk ruang kelas tipe sedang. 
Terlihat bahwa penggunaan setting temperatur 27 ° C sesuai dengan suhu netral yang dinginkan oleh mahasiswa 
berdasarkan hasil kuisioner akan mampu mengurangi penggunaan energi sebesar 27% . Efisiensi terbesar sekitar 
39%  dapat dicapai pada setting temperatur 28 ° C. 
 

 
 

Gambar 10. Konsumsi energi pendingin Ruang kelas besar (Model 3) dengan Jendela kaca singel 6 mm, tinggi 
plafond 3 m untuk berbagai setting temperatur 

 
 

Tabel 4. Konsumsi energi pendingin untuk ruang kelas besar (Model 3) 
 

Setting temp. 
udara (° C) 

Energi pendingin 
(kW h) 

Kenaikan (+ ) 
Pengurangan (- )  

(kW h) 

Persentase 
(%) 

23 5692.24 1745.35 30.66 
24 4811.34 864.45 15.19 
25 3946.89 0.00 0.00 
26 3127.65 -819.24 -14.39 
27 2387.86 -1559.03 -27.39 
28 1741.24 -2205.66 -38.75 

 
Dari hasil yang telah dipaparkan terlihat jelas bahwa setting temperatur udara di dalam ruang kelas yang 
berpengkodisian udara (AC) sangat mempengaruhi konsumsi energi khususnya energi untuk mendinginkan 
ruangan. 
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KESIMPULAN 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi temperatur dan kelembaban udara dalam ruangan kuliah 
kebanyakan telah sesuai dengan standard yang ada. Kondisi ini dapat dicapai karena adanya bantuan sistem 
penghawaan yang menggunakan pengkondisian udara (AC). Namun demikian, hasil analisis kenyamanan 
termal responden menunjukkan bahwa kebanyakan responden (mahasiswa) merasa dingin dengan kondisi yang 
ada yaitu temperatur udara rata-rata 25 ° C. Sesuai hasil survei dan pengukuran, temperatur udara yang nyaman 
bagi pengguna ruangan adalah sekitar 27 ° C (temperatur netral). Kenaikan setting temperatur udara dari yang 
semula 25 ° C menjadi 27 ° C akan berdampak pada penghematan energi pendingin yang cukup signifikan. 
Kenaikan temperatur udara ruangan 1 ° C atau 2 ° C dapat mengurangi konsumsi energi pendinginan masing-
masing lebih dari 13%  dan 26% . Oleh karena itu, berdasarkan kenyamanan termal dan konsumsi energi 
pendinginan, disarankan untuk menaikkan setting temperatur ruangan dari 25 ° C menjadi 26 ° C atau bahkan 
menjadi 27 ° C. 
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