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ABSTRAK
Ali, Muhammad Hasan, 2011. Studi Kelayakan Instalasi Penerangan Rumah Di 
Atas Umur 15 Tahun Terhadap PUIL 2000 Di Desa Pancur Kecamatan Pancur 
Kabupaten Rembang. Jurusan Teknik Elektro. Fakultas Teknik. Universitas 
Negeri Semarang.
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Instalasi listrik yang dipakai secara terus menerus dalam kurun waktu yang 
lama akan mempengaruhi kehandalan kerja dari instalasi tersebut. Yang termasuk 
dalam kehandalan kerja adalah kualitas dan kuantitas dari instalasi yang dipasang. 
Baik cara pemasangan maupun bahan material yang dipakai akan mengalami 
penurunan. Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) tahun 2000 merupakan 
acuan utama tentang layak tidaknya instalasi listrik. Dalam PUIL 2000 tersebut 
juga menerangkan bahwa kelayakan instalasi listrik perlu diuji ulang secara
periodik. Selain itu juga karena faktor pekembangan penggunaan beban, 
perubahan yang dilakukan pemilik instalasi akan banyak berpengaruh terhadap 
kelayakan instalasi listrik penerangan rumahnya.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana 
tingkat kelayakan instalasi listrik penerangan rumah yang telah dipakai lebih dari 
15 tahun di Desa Pancur Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang. Dan faktor-
faktor apa saja yang menyebabkan tingkat kelayakan tersebut dibandingkan 
dengan PUIL 2000. Hal inilah yang menjadi tujuan dalam penelitan ini. Yaitu, 
mengetahui tingkat kelayakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kelayakan 
instalasi penerangan rumah. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk 
memberikan informasi tentang instalasi listrik penerangan rumah, kepada pihak 
yang membutuhkan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi 
dan observasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik 
analisis data deskriptif.

Dari data hasil penelitian, kemudian diolah untuk dianalisis menunjukkan 
terdapat tujuh faktor kelayakan beserta persentase kelayakanya antara lain: faktor 
kelayakan tahanan isolasi penghantar persentase kelayakannya sebesar 100%, 
faktor kelayakan tahanan pentanahan persentase kelayakannya sebesar 100%, 
faktor kelayakan dari luas penampang penghantar persentase kelayakanya sebesar 
80%, faktor kelayakan pengaman instalasi (MCB) dilihat dari segi fisik persentase 
kelayakannya sebesar 100%, faktor kelayakan polaritas persentase kelayakannya 
sebesar 72%, faktor kelayakan pemasangan ketinggian persentase kelayakannya 
sebesar 67% dan faktor kelayakan  dari lengkapan bertanda SNI persentase 
kelayakannya adalah sebesar 53%. Dari faktor kelayakan dan persentase 
kelayakannya diperoleh tingkat kelayakan instalasi penerangan rumah secara 
keseluruhan adalah sebesar 26% atau 25 instalasi penerangan rumah dinyatakan 
layak pakai dari 98 objek penelitian. Disarankan kepada konsumen untuk 
mengganti instalasi yang tidak layak pakai dan KONSUIL untuk segera meninjau 
ulang instalasi tersebut.


