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PRAKATA 

 

Penggunaan perangkat lunak bagi mendesain sistem pencahayaan telah mulai 

dilakukan sebagian orang. Buku ini memaparkan petunjuk cara mendesain 

sistem pencahayaan menggunakan perangkat lunak Dialux Evo 8.1. Dasar 

penulisan buku ini didorong oleh keinginan penulis untuk mempublikasikan 

hasil pengabdian yang dilakukan penulis bersama tim ketika mengikuti 

pengabdian kepada masyarakat hibah DIPA Universitas Riau tahun anggaran 

2019. Selain itu, hal yang menjadi alasan penulis diharapkan buku ini dapat 

menjadi pedoman bagi yang berminat mendesain sendiri sistem pencahayaan 

ruangan dengan menggunakan kemampuan dasar dalam mendesain suatu 

ruangan yang ideal untuk belajar.  Dalam buku ini dibahas beberapa persoalan 

diantaranya; 1) Sistem Pencahayaan, 2) Penggunaan Dialux EVO 8.1 untuk 

Sistem Pencahayaan Ruangan, 3) Standar Pencahayaan yang Digunakan, 4) 

Cara Mendesain Ruangan Belajar, dan 5) Hasil Desain Terhadap Standar SNI. 

Buku ini sangat tepat dibaca oleh kalangan akademisi dan praktisi dalam 

bidang keteknikan, khususnya teknik elektro, baik sebagai buku petunjuk 

tambahan.  

Akhirnya, penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang 

terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan buku 

ini. Semoga buku ini dapat memperkaya khasanah keilmuan, khususnya di 

bidang teknik elektro. 

 

      Pekanbaru, 10 November 2019 

 

      Penulis 
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BAB 1. SISTEM PENCAHAYAAN 

Manusia mengenali sebuah objek secara visual diperlukan suatu pencahayaan yang 
baik. secara umum sekolah merupakan suatu lembaga tempat untuk menuntut 
ilmu secara formal. Salah satu ruangan yang menjadi vital dalam proses kegiatan 
belajar mengajar yaitu ruang kelas. Dalam melakukan aktifitas siswa lebih banyak 
menghabiskan waktunya didalam ruang kelas. Tingkat pencahayaan yang tinggi, 
rendah ataupun silau akan menyebabkan pengaruh pada ketegangan pada syaraf 
mata juga mata menjadi lelah. 
 

1.1 Besaran Pencahayaan 

Untuk memahami teknik pencahayaan, maka perlu penjelasan terhadap ukuran-
ukuran dasar dari teknik pencahayaan. Berikut beberapa hal penting yang perlu 
diperhatikan dalam teknik pencahayaan. 
 
A. Fluks cahaya (Luminous flux) 
 Ukuran yang paling mendasar dari radiasi elektromagnetik yang dipancarkan 
oleh sumber adalah pancaran fluksnya. Laju aliran energi yang dipancarkan ini 
diukur dalam watt. Kuantitas yang paling mendasaryang digunakan untuk 
mengukur cahaya adalah fluks cahaya. Menurut Romadhon, fluks cahaya yang 
dipancarkan oleh sumber cahaya ialah seluruh cahaya yang dipancarkan dalam 
setiap detik. Lumen (lm) merupakan besaran fluks cahaya. Persamaan 1 sampai 
persamaan 4 adalah diadopsi dari (Satwiko, 2009) yang menyatakan sebagai 
berikut. 
 

  t

Q


      (1) 
keterangan: 
Ф =  Fluks cahaya (lm) 
Q =  Energi cahaya (lm.dt) 
t =  Waktu (det) 
 
B. Intensitas Cahaya  
Menurut Satwiko intensitas cahaya adalah kuat cahaya sumber cahaya dan diukur 
dengan candela. Pada sistem internasional (sistem di negara Amerika disebut 
candlepower). Intensitas cahaya fluks cahaya per-satuan sudut ruang yang 
dipancarkan ke suatu arah tertentu. Bentuk persamaan intensitas cahaya dapat 
dilihat pada persamaan 2. 
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I

      (2) 
keterangan: 
 I = Intensitas cahaya (cd) 
 Ф= Fluks cahaya (lm) 
 ω= Sudut ruangan (Steradian) 
 
C. Iluminasi 
 Iluminasi atau intensitas pencahayaan adalah fluks cahaya yang jatuh pada 
suatu bidang permukaan. Satuan intensitas pencahayaan ini adalah lumen/m2 atau 
lux. Sehingga nilai 1 lux sama dengan 1 lumen per meter persegi. Intensitas 
pencahayaan atau iluminasi ini disimbolkan dengan huruf E. Untuk menghitung 
nilai iluminasi rata-rata pada suatu ruangan dapat menggunakan persamaan 3. 
 

 A
E ratarata




    (3) 
 
keterangan: 
 E = Iluminasi atau Intensitas Pencahayaan (lux atau Lumen/meter2) 
 Ф= Fluks cahaya (lm) 
 A = Luas Permukaan Kerja (m2) 
 
D. Luminansi 
Luminansi adalah ukuran untuk terang suatu permukaan benda. Luminasi yang 
terlalu terang atau berlebihan menyebabkan silau pada mata, misalnya sebuah 
lampu pijar tanpa armatur. Luminansi dilambangkan dengan huruf L, dengan 
satuannya candela per cm2 atau besar intensitas cahaya dibagi dengan luas semua 
permukaannya. Persamaan luminansi dapat dilihat pada persamaan 4. 
 

 SA

I
L 

     (4) 
 
keterangan: 
 I = Intensitas cahaya (candela) 
 L = Luminansi (candela/cm2) 
 A = Luas Permukaan Kerja (m2) 
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1.2 Tingkat Pencahayaan Minimum yang Direkomendasikan 

Penetapan standar pencahayaan ini dibuat agar mempermudah pihak yang terkait 
dalam perancangan, perencanaan dan pemeliharaan sistem pencahayaan. Standar 
ini digunakan untuk memperoleh sistem pencahayaan dengan pengoperasian yang 
optimal. Dalam Tabel 2.1 yang merupakan tabel tingkat pencahayaan minimal yang 
direkomendasikan tidak boleh kurang dari tingkat pencahayaan. Tabel ini 
memandu perancang sistem pencahayaan untuk merancang sistem pencahayaan 
mengikuti standar yang telah ditetapkan.  
 

1.3 Parameter Kualitas Warna Cahaya 

Kualitas warna cahaya di pengaruhi oleh berbagai macam hal, seperti temperatur 
warna yang dihasilkan dan indeks kesesuaian warna. Penentuan standar akan 
mengarahkan pembuat lampu mengikuti standar yang dikeluarkan oleh instansi 
resmi pemerintah yaitu Badan Standarisasi Nasional (BSN).  
 

Tabel 1 Tingkat Pencahayaan rata-rata, renderasi dan temperatur warna yang 
direkomendasikan (SNI 6197:2011) 

Fungsi Ruangan 
Tingkat 

Pencahayaan 
(Lux) 

Kelompok 
Renderasi 

warna 

Temperatur warna 

Warm 
<3300K 

Warm 
White 

3300K~5300
K 

Cool 
Daylight 
>5300K 

Lembaga Pendidikan : 

Ruang Kelas 350 1 atau 2  • • 

Perpustakaan 300 1 atau 2  • • 

Laboratorium 500 1  • • 

Ruang Praktik 
Komputer 

500 1 atau 2  • • 

Ruang Lab. Bahasa 300 1 atau 2  • • 

Ruang guru 300 1 atau 2  • • 

Ruang olahraga 300 2 atau 3  • • 

Ruang gambar 750 1  • • 

Kantin 200 1 • •  

 
Pencahayaan merupakan salah satu faktor untuk mendapatkan keadaan 
lingkungan yang aman dan nyaman dan berkaitan dengan produktivitas manusia. 
Pencahayaan yang baik memungkinkan manusia dapat melihat objek-objek yang 
dikerjakannya secara jelas cepat. 
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BAB 2. PENGGUNAAN DIALUX EVO 8.1 UNTUK SISTEM PENCAHAYAAN 

RUANGAN 

Mendesain sistem pencahayaan menggunakan DIALux evo 8.1 merupakan 
pekerjaan yang menuntut kemampuan imajinasi perancang, karena melibatkan 
aspek kemampuan dasar dalam mendesain objek dengan ukuran-ukuran yang telah 
diambil secara rill ataupun sesuai keinginan. Gambar 1 adalah tampilan awal untuk 
mendesain sistem menggunakan DIALux evo 8.1. 

 

 
Gambar 1 Tampilan awal DIALux evo 

 
Gambar 2 adalah merupakan tampilan DIALux evo memberikan beberapa pilihan 
jenis pekerjaan yang akan di buat, diantaranya perancangan luar ruang dan 
bangunan, perancangan pada jalan, perancangan pada ruangan serta perancangan 
dalam ruangan sederhana. Jika perancangan telah dilakukan, maka hanya memilih 
bagian edit existing project dan memilih proyek makan yang ingin di sunting. 
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Gambar 2 Pemilihan jenis Pekerjaan  

 
Gambar 3 adalah tampilan untuk membuat pekerjaan baru untuk perancangan dari 
awal dan jenis pekerjaan yang diambil yaitu perancangan luar ruangan dan 
bangunan, maka klik outdoor and building planning. Setelah mengeklik label 
tersebut, kita akan dibawa ke halaman baru yang merupakan halaman kerja kosong 
dari label tersebut. 

 

 
Gambar 3 Halaman Kerja Outdoor and Building Planning 

  



 6 

Gambar 4 adalah untuk menggambar dan mendesain bangunan sesuai dengan yang 
kita rencanakan. 
 

 
Gambar 4 Panduan perancangan pada DIALux evo 

 
Pada halaman perancangan di DIALux evo 8.1, diberikan panduan dalam melakukan 
perancangan, seperti label construction untuk mendesain konstruksi bangunan, 
label Light untuk mendesain dan memasukkan luminer yang akan digunakan pada 
rancangan, label Calculation Object untuk melakukan perhitungan pencahayaan 
dari desain yang kita buat, label Export untuk mengubah hasil desain kita ke bentuk 
yang berbeda, kemudian label Dokumentation Untuk mendokumentasikan hasil 
rancangan dan perhitungan yang telah kita buat. Lalu terdapat label manufacturer 
yang merupakan label pemilihan perusahaan yang membuat lampu atau luminer 
dan telah bekerjasama dengan DIALux evo. 
 
Format yang didukung dalam menggambar konstruksi ini yaitu dfx dan .dwg, 
dengan mengatur skala sesuai dengan desain awal, namun pada kali ini tahap yang 
dilakukan yaitu dengan menggambar langsung pada ruang kerja dari DIALux evo. 
Untuk menggambar bangunan baru, maka kita sebelumnya mengatur jumlah lantai 
dan total tinggi dari bangunan. Pada gambar 5 memperlihatkan form yang dapat 
diisi sesuai dengan keinginan kita pada kolom active site kemudian mengisi form 
active Utilization profile dan jenis pemeliharaan (maintenance) serya memilih lokasi 
yang kita gunakan. Pada Gambar 5 juga tersedia wilayah di Indonesia yaitu Jakarta 
sehingga Jakarta menjadi lokasi gambar. Kemudian setelah kita mengisi setiap 
kolom pada active site, maka langkah selanjutnya yaitu mengklik tool draw new 
building sehingga kita dapat membuat layout dari bangunan yang kita inginkan, 
dalam buku ini, bentuk bangunan yang didesain yaitu persegi panjang, maka kita 
gambar persegi panjang dengan ukuran yang telah kita dapatkan sebelumnya. 
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Gambar 5 Form pada Active site 

 
Gambar 6 sampai Gambar 7 adalah langkah untuk mengklik tool draw new building 
sehingga kita dapat membuat layout dari bangunan yang kita inginkan, dalam buku 
ini, bentuk bangunan yang didesain yaitu persegi panjang, maka kita gambar 
persegi panjang dengan ukuran yang telah kita dapatkan sebelumnya. 
 

Nama Tempat 

Deskripsi nama tempat 

Tentukan profil penggunaa 
ruangan 

Tetapkan nilai LLF atau MF 
Pencahayaan 

Atur Lokasi dan waktu 
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Gambar 6 Gambar layout bangunan 

 

 
Gambar 7 Hasil Layout ruangan 

 
Gambar 8 adalah layout awal telah terbentuk, maka kita atur bentuk bangunan, 
seperti tinggi bangunan dan tinggi permukaan lantai. 
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Gambar 8 Mengisi form Properties dari bangunan 

 
Gambar 9 sampai Gambar 11 adalah menggambar ruangan pada suatu bangunan, 
setelah kita mengisi form properties dari bangunan yang kita bentuk, maka langkah 
selanjutnya yaitu dengan mengklik tool draw new room didalam bangunan yang 
kita buat sebelumnya.   

 

 
Gambar 9 Menggambar Ruangan Pada Bangunan 
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Gambar 10 Proses Membuat Ruangan Pada Bangunan Pada Halaman Kerja Dialux 

evo 8.1 
 

 
Gambar 11 Hasil Gambar Ruangan Didalam Bangunan Pada Workspace Dialux Evo 

8.1  
  
Gambar 12 adalah setelah ruangan dibangun, langkah selanjutnya yaitu dengan 
mengisi bentuk bangunan, seperti jendela dan pintu dengan mengklik tool 

Apertures  
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Gambar 12 Pemilihan Bentuk Jendela Dan Pintu Pada Aperture Dialux   

  
Gambar 13 dan Gambar 14 adalah memilih bentuk jendela maka kita klik “position 
active building opening” pada tool aperture.  
 

 
Gambar 13 Memasukkan Bentuk Jendela Pada Bangunan 
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Gambar 14 Proses Memasukkan Bentuk Aperture Pada Bangunan 

 
Gambar 15 adalah melakukan hal yang sama untuk bentuk jendela yang sama pada 
bangunan, pada Gambar 15 untuk menggeser atau menyeret bentuk aperture 

maka kita klik tool drag .   
 

 
Gambar 15 Menggeser Atau Menyeret Bentuk Aperture  

 
Gambar 16 adalah untuk membuat bukaan seperti pintu, maka ulangi langkah yang 
sama seperti membuat dan memasukkan jendela pada bangunan. Setelah semua 
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komponen aperture telah terpenuhi, maka kita dapat melihat bentuk tiga dimensi 

dari layout yang kita bangun. Dengan mengklik tool 3D rendering  
 

 
Gambar 16 Tampilan 3D rendering pada desain yang dibuat 

  
Gambar 17 adalah untuk melihat bentuk 3D dari desain kita buat, maka langkah 
selanjutnya dengan menentukan profil fungsi ruangan, besar minimal tingkat 
pencahayaan, tinggi permukaan dan nilai loss light factor dengan nilai maintenance 
factor 0.8.  

 

 
Gambar 17 Setting profil ruangan 
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Setelah menyetting profil ruangan pada tools space, maka langkah selanjutnya 
dengan membuat atap dengan mengklik tools roofs kemudian pilih select pada 
active roof dan pilih bentuk atap yang ingin kita gambarkan pada bangunan. 
Gambar 18 adalah tampilan atap pada bangunan yang merupakan tampilan luar 
bangunan dengan atap. Sedangkan Gambar 19 adalah merupakan tampilan dalam 
bangunan dengan atap, untuk mengatur posisi atap maka gunakan tool drag dan 
rotate.  
 

 
Gambar 18 Tampilan luar bangunan dengan atap 

 

 
Gambar 19 Tampilan dalam bangunan dengan atap 
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Gambar 20 adalah langkah dalam menggambarkan bangunan pada halaman kerja 
pada DIALux evo 8.1 yaitu dengan memasukkan langit-langit ruangan (active 
ceiling) pada tools ceilings.  

 

 
Gambar 20 Memasukkan Langit-Langit Ruangan Pada Bangunan 

 
Gambar 21 adalah hasil dapat dilihat setelah bentuk langit-langit dihasilkan, maka 
tentukan tinggi langit-langit dari permukaan lantai pada form active ceiling. 
 

 
Gambar 21 Tampilan Langit-Langit Pada Ruangan 
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Gambar 22 adalah kondisi setelah ruangan telah dibentuk sesuai dengan keadaan 
atau keinginan, maka langkah selanjutnya adalah dengan memasukkan isi ruangan, 
seperti meja belajar, kursi belajar, lemari, papan tulis dan lainnya, sesuai dengan 
yang kita inginkan. Untuk memasukkan itu semua, kita pilih tab contruction lalu pilih 
tools furniture and objects. 
 

 
Gambar 22 Proses Memasukkan Objek Pengisi Ruangan 

 

 
Gambar 23 Proses Memasukkan Dan Menyusun Objek Pengisi Ruangan 

 
Gambar 23 untuk memilih objek pengisi ruangan maka active object yang kita pilih 
select, maka akan muncul katalog bentuk objek yang kita inginkan. Kemudian, pada 
Gambar 24 adalah memilih pengisi ruangan berupa meja belajar. Setelah memilih 
objek pengisi ruangan berupa meja dari katalog active object maka pada Gambar 
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25 dapat kita pilih bentuk susunan meja dengan menggunakan mengklik draw 
rectangular. 
 

 
Gambar 24 Proses Menyusun Objek Pengisi Ruangan 

 
 

 
Gambar 25 Tampilan Ruangan Dengan Objek Berupa Meja 

 
Gambar 26 sampai Gambar 28 adalah hasil dari proses pada Gambar pada gambar 
sebelumnya, untuk mengatur jumlah objek dan perabot pengisi ruangan. Untuk 
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mengatur posisi objek dan perabot pengisi ruangan, maka kita pilih ikon edit 

polygon  dan untuk mengatur garis kisi kita pilih ikon grid lines .  
 
 

 
Gambar 26 Mengatur Jumlah Objek Yang Diinginkan 

  
 

 
Gambar 27 Memasukkan Objek Pengisi Ruang Berupa Kursi 
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Gambar 28 Mangatur Posisi Objek Kursi 

 
Gambar 29 adalah menampilkan objek dan perabot telah dimasukkan kedalam 
ruangan, maka pada gambar ini merupakan tampilan 3D ruangan dengan objek dan 
perabot yang telah diatur sedemikan rupa. Setelah ruangan telah didesain, maka 
langkah selanjutnya yaitu memberikan kesan berupa warna pada permukaan, baik 
permukaan langit-langit, dinding, lantai maupun pada objek pengisi ruangan. 
  

 

 
Gambar 29 Tampilan 3D Ruangan Dengan Objek Dan Perabot 

Gambar 30 merupakan proses dalam memberikan warna pada permukaan, 
pemilihan warna dapat menggunakan warna yang telah tersedia pada katalog 
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DIALux evo atau juga dapat membuat warna dari yang kita inginkan jika tidak 
tersedia warna yang kita harapkan. 

 

 
Gambar 30 Memberikan Warna Pada Permukaan 

 
Gambar 31 warna untuk permukaan kita gunakan berdasarkan warna yang kita 
inginkan atau kita ambil dari warna permukaan dinding dari ruangan yang ingin kita 
desain. Langkah yang dapat kita lakukan dengan mengklik ikon create texture 
material, maka kita akan dibawah pada folder yang berikan tempat kita meletakkan 
file gambar warna.  

 

 
Gambar 31 Pemberian Warna Dari Luar Katalog  

Langkah selanjutnya, pada Gambar 32 dan Gambar 33 yaitu dengan mengatur tipe 
warna yang kita inginkan pada bagian advanced properties dalam tab materials. 
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Setelah menentukan warna dan jenis material dari warna yang kita gunakan, maka 
kita klik apply material pada permukaan yang ingin kita berikan warna. Namun jika 
warna yang kita berikan pada permukaan dimiliki pada katalog   DIAlux maka, 
langkah yang dapat dilakukan yaitu dengan memilih select pada active material dan 
pilih warna dan material yang tersedia pada katalog DIALux evo. 

 

 
Gambar 32 Menentukan Jenis Material Yang Digunakan 

 

 
Gambar 33 Pemberian Warna Dan Jenis Material Dari Katalog Dialux Evo 

 
Jika pemberian warna dan jenis material dari katalog telah didapatkan maka 
lakukan proses seperti memberikan warna pada permukaan dengan mengklik apply 
material. Gambar 34 adalah setelah semua permukaan telah ditentukan jenis dan 
warna material maka pada tahap kontruksi dinyatakan selesai dilanjutkan dengan 
memasukkan sistem pencahayaan.  

 

1 

2 

3 
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Gambar 34 tampilan permukaan yang telah diberikan warna dan jenis material 

 

Pada tahap sistem pencahayaan langkah yang dilakukan dapat dilihat pada 
Gambar 35 sampai Gambar 39. Perlu diketahui format luminer yang dapat 
digunakan dalam perancanaan ini yaitu Eulumdat, IES, CIBSE dan LTLI. Pada 
Gambar 35 kita akan memasukkan jenis luminer dari format IES. Untuk 
memilih luminer yang akan kita gunakan, maka kita dapat mengimpor file 
luminer pada fungsi kendali luminaires dan pilih insert luminaire file.  Namun 
jika luminer ini sering digunakan, maka akan muncul pada history luminer. 
File luminer didapatkan dari perusahaan pembuat lampu, pada tab 
manufacture terdapat lebih dari 100 perusahaan yang telah bekerja sama 
dengan perangkat lunak DIALux.  Pada Gambar 36 luminer yang digunakan 
pada ruangan ini yaitu LED bulb dengan spesifikasi yang keluarkan dari 
pembuat lampu. Setelah lampu atau luminer yang diinginkan telah 
didapatkan, maka langkah selanjutnya yaitu dengan mengklik automatic 
arrangements for spaces. Setelah itu, maka kita perlu mengatur jumlah 
luminer yang dibutuhkan untuk ruangan, sesuai yang kita inginkan agar 
sesuai dengan standar yang dijadikan rujukan. Pada Gambar 37 
menunjukkan cara mengubah jumlah susunan luminer yang digunakan. 
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Gambar 35 Memilih Luminer Yang Akan Digunakan 

 

 
Gambar 36 Pemilihan Luminer yang Akan Digunakan 

 

 
Gambar 37 Mengatur Susunan Luminer 
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Gambar 38 Hasil Susunan Luminer Pada Desain Ruangan  

 
Pada Gambar 38 merupakan hasil penyusunan luminer pada ruangan, 
dimana untuk ruangan ini akan dipasang titik sebanyak 12 titik dan disusun 
secara 4x3.  

 
Gambar 39 Mengatur Spesifikasi Lampu  

 
Untuk mengatur spesifikasi lampu yang digunakan pada luminer, maka kita 
pilih tool lamps pada tab light dapat dilihat pada Gambar 39 dan masukkan 
spesifikasi lampu sesuai dengan datasheet yang digunakan. Setelah tahap 
sistem pencahayaan selesai maka dilanjutkan pada tahap dan langkah 
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perhitungan objek. Gambar 40 adalah merupakan proses pemilihan jenis 
perhitungan yang dilakukan. Pada tab calculation object kita pilih tools objek 
perhitungan, dan pilih parameter yang akan dilakukan perhitungan, pada 
penelian ini, perhitungan dilakukan untuk permukaan maka pada control 
function kita pilih calculation surface dengan parameter yang dilakukan 
perhitungan tegak lurus (perpendicular illuminance parameter). 

 

 
Gambar 40 Proses Pemilihan Parameter Perhitungan 

 
Gambar 41 adalah tahap menggunakan untuk mengekspor hasil dari desain 
yang telah direncanakan ke beberapa format, seperti format gambar (jpeg) 
dan format CAD (dwg).  

 

 
Gambar 41 Mengekspor Hasil Rancangan 
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Gambar 42 adalah menghitung parameter yang telah dibuat, maka langkah 
yang harus dilakukan untuk melakukan memulai perhitungan yaitu dengan 
mengklik ikon start calculation-entire project. 

 

 
Gambar 42 Start Calculation Pada Perangkat Lunak Dialux 

 
Gambar 43 merupakan proses perhitungan pada perangkat lunak DIALux 
evo, cepat atau lambatnya proses tergantung dari jumlah ruangan dan 
parameter yang harus dihitung. 
 

 
Gambar 43 Proses Perhitungan Pada Prangkat Lunak Dialux 

 
Gambar 44 merupakan hasil perhitungan pada perangkat lunak DIALux evo, 
terlihat hasil perhitungan tingkat pencahayaan ruangan didapat sebesar 360 
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lux dan hasil tersebut telah melewati minimal yang direkomendasikan yaitu 
350 lux. 

 

 
Gambar 44 Hasil Perhitungan Pencahayaan Pada Perangkat Lunak Dialux 

Evo 
 
Gambar 45 adalah untuk melihat hasil perhitungan  pada permukaan secara 

dua dimensi maka gunakan ikon floorplan view  . 
 

 
Gambar 45 Hasil Perhitungan Dengan Tampilan Dua Dimensi 
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Gambar 46 adalah merupakan langkah untuk mendokumentasikan hasil 
gambar dan hasil perhitungan yang telah dilakukan untuk kemudian di 
keluarkan dalam bentuk cetakan.  
 

 
Gambar 46 Pemilihan Keluaran Dari Rancangan 

 
Gambar 47 adalah secara otomatis hasil perhitungan yang dilakukan pada 
tab calculation akan ditampilkan pada tab documentation. kemudian 
langkah selanjutnya yaitu mencetak hasil keseluruhan.  

 

 
Gambar 47 Hasil Perhitungan Yang Langsung Masuk Ke Dokumentasi 
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Gambar 48 Dengan memilih tools prints pada tab documentation, proses 
mencetak hasil.  Hasil dari proses dapat dikeluarkan dalam bentuk file pdf 
ataupun langsung dicetak menggunakan printer. 
 

 
Gambar 48 Proses Mencetak 

 
Gambar 49 adalah setelah hasil dikeluarkan, maka perencanaan telah 
selesai, perlu diingat lakukan penyimpanan secara berkala untuk menghidari 
terjadinya kehilangan hasil perancanaan. Pada perangkat lunak DIALux evo 
pengguna perangkat lunak akan selalu diingatkan agar melakukan 
penyimpanan tampilan notifikasi untuk menyimpandari DIALux evo 8.1.  

 

 
Gambar 49 Notifikasi Save Untuk Pengguna Perangkat Lunak Dialux Evo. 
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BAB 3. STANDAR PENCAHAYAAN YANG DIGUNAKAN 

Standar pencahayaan yang dapat digunakan yaitu standar yang dikeluarkan oleh 
instansi pemerintah dalam hal ini dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional 
(BSN). Standar Pencahayaan didalam ruangan dapat dilihat pada tabel 1 yang 
merupakan Standar Nasional Indonesia (SNI) 6197 tahun 2011 tentang konservasi 
energi pada sistem pencahayaan. 
 

Tabel 1 Standar Pencahayaan ruangan 

Fungsi Ruangan 
Tingkat 

Pencahayaan 
(Lux) 

Fungsi Ruangan 
Tingkat 

Pencahayaan 
(Lux) 

Rumah Tinggal: Lembaga Pendidikan: 

Teras 60 Ruang kelas 350 

Ruang tamu 150 Perpustakaan 300 

Ruang makan 250 Laboratorium 500 

Ruang kerja 300 Ruang praktek komputer 500 

Kamar tidur 250 Ruang laboratorium bahasa 300 

Kamar mandi 250 Ruang guru 300 

Dapur 250 Ruang olahraga 300 

Garasi 60 Ruang gambar 750 

Perkantoran: Kantin 200 

Ruang resepsionis 300 Hotel dan Restoran: 

Ruang direktur 350 Ruang resepsionis dan kasir 300 

Ruang kerja 350 Lobi  350 

Ruang komputer 350 Ruang serba guna 200 

Ruang rapat 300 Ruang rapat 300 

Ruang gambar 750 Ruang makan 250 

Gudang arsip  150 Kafetaria 200 

Ruang arsip aktif 300 Kamar tidur 150 

Ruang tangga darurat 150 Koridor 100 

Ruang parkir 100 Dapur 300 

Rumah Sakit/ balai pengobatan: Pertokoan/ ruang pamer: 

Ruang tunggu 200 
Ruang pamer dengan obyek 
berukuran besar (misalnya 
mobil) 

500 

Ruang rawat inap 250 Area penjualan kecil 300 

Ruang operasi, ruang 
bersalin 

300 Area penjualan besar 500 

Laboratorium  500 Area kasir 500 

Ruang rekreasi dan 
rehabilitasi 

250 Toko kue dan makanan 250 

Ruang koridor siang 
hari 

200 Toko bunga 250 
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Ruang koridor malam 
hari 

50 
Toko buku dan alat tulis/ 
gambar  

300 

Ruang kantor staff 350 Toko perhiasan, arloji 500 

Kamar mandi dan toilet 
pasien 

200 
Toko barang kulit dan 
sepatu 

500 

Industri (umum) Toko pakaian  500 

Gudang  100 Pasar swalayan 500 

Pekerjaan Kasar 200 Toko mainan 500 

Pekerjaan menengah 500 
Toko alat listrik ( TV, 
radio/tape, mesin cuci, dan 
lain-lain) 

250 

Pekerjaan halus 1000 
Toko alat musik dan 
olahraga 

250 

Pekerjaaan amat halus 2000 Rumah ibadah: 

Pemeriksaan warna 750 Masjid 200 

  Gereja 200 

  Vihara 200 
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BAB 4. CARA MENDESAIN RUANGAN BELAJAR 

Dalam buku ini menggambarkan 10 ruangan yang memiliki ukuran yang berbeda 
dengan masalah-masalah yang berbeda. Sehingga jumlah luminer yang dibutuhkan 
akan berbeda beberapa ruangan dan bisa juga sama untuk beberapa ruangan.  

4.1 Ruang A 

Gambar 50 adalah desain ruangan A memiliki ukuran ruang dengan panjang 8,85 
meter, lebar 6,85 meter dan tinggi 3,35 meter. Sehingga luas ruangan sebesar 60,61 
meter persegi. Ketinggian bidang kerja dalam hal ini berupa meja setinggi 0,75 
meter.  

   
      (a)                                                                   (b) 

Gambar 50 Ruang A (a) Kondisi Saat ini (b) Desain pada dialux evo 
 

Gambar 51 adalah hasil simulasi dari desain ruang yang telah dimasukkan luminer 
dapat hasil perhitungan pada Tabel 2. 
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Gambar 51 Hasil simulasi ruang A 

 
Tabel 2 Hasil Perhitungan menggunakan DIALux 

Permukaan Hasil 

Pencahayaan (lux) Keseragaman (Uo) 

Rata-
rata 

(Target) 
Minimal Maksimal 

Min/rata-
rata 

Min/maks 

Bidang 
Kerja 

Pencahayaan 
tegak lurus 

399 
(≥350) 

33,8 495 0,085 0,068 

 

Jumlah luminer yang dimasukkan pada desain ruangan A sebanyak 15 luminer, hal 
ini dipengaruhi oleh warna permukaan yang ada pada ruangan tersebut berwarna 
menyerap cahaya cahaya lebih banyak. Hasil dilapangan mungkin akan berbeda 
secara nilai rata-rata pencahayaan yang dihasilkan. Gambar 52 Penyebaran cahaya 
pada permukaan bidang kerja dari ruangan A yang telah menggunakan 15 luminer 
dapat dilihat pada, baik secara penyebaran garis ataupun berdasarkan perbedaan 
warna yang dibuat oleh DIAlux evo. 
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            (a)                           (b) 

Gambar 52 Kontur penyebaran cahaya pada Ruang A  
(a) berdasarkan garis dan (b) berdasarkan perbedaan warna permukaan 

 

4.2 Ruang B 

Ruang B memiliki ukuran ruang dengan panjang 8,95 meter, lebar 6,8 meter dan 
tinggi 3,4 meter. Sehingga luas ruangan sebesar 60,86 meter persegi. Ketinggian 
bidang kerja dalam hal ini berupa meja setinggi 0,75 meter. Sehingga desain 
ruangan dapat dilihat pada Gambar 53. 

 

     

      (a)                                                             (b) 
Gambar 53 Ruang B (a) Kondisi Saat ini. (b) Desain Pada Dialux Evo 

 
Gambar 54 adalah hasil simulasi dari desain ruang yang telah dimasukkan luminer 
dapat lihat pada Gambar 54 dan hasil perhitungan pada Tabel 3 
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Gambar 54 Hasil simulasi ruang B 

 
Tabel 3 Hasil Perhitungan menggunakan DIALux untuk Ruang B 

Permukaan Hasil 

Pencahayaan (lux) Keseragaman (Uo) 

Rata-
rata 

(Target) 
Minimal Maksimal 

Min/rata-
rata 

Min/maks 

Bidang 
Kerja 

Pencahayaan 
tegak lurus 

388 
(≥350) 

57,3 542 0,13 0,11 

 

Jumlah luminer yang dimasukkan pada desain ruangan B sebanyak 15 luminer, hal 
ini dipengaruhi oleh warna permukaan yang ada pada ruangan tersebut berwarna 
menyerap cahaya cahaya lebih banyak. Hasil dilapangan mungkin akan berbeda 
secara nilai rata-rata pencahayaan yang dihasilkan. Penyebaran cahaya pada 
permukaan bidang kerja dari ruangan B yang telah menggunakan 15 luminer dapat 
dilihat pada Gambar 55, baik secara penyebaran garis ataupun berdasarkan 
perbedaan warna yang dibuat oleh DIAlux evo. 
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            (a)        (b) 
Gambar 55 Kontur penyebaran cahaya pada Ruang B  

(a) berdasarkan garis dan (b) berdasarkan perbedaan warna permukaan 
 

4.3 Ruang C 

Ruang C memiliki ukuran ruang dengan panjang 8,8 meter, lebar 6,66 meter dan 
tinggi 3,58 meter. Sehingga luas ruangan sebesar 58,61 meter persegi. Ketinggian 
bidang kerja dalam hal ini berupa meja setinggi 0,75 meter. Sehingga desain 
ruangan dapat dilihat pada Gambar 56. 

 

   

      (a)                                                                    (b) 
Gambar 56 Ruang A (a) Kondisi Saat ini. (b) Desain pada dialux evo 

 
Gambar 57 adalah hasil simulasi dari desain ruang yang telah dimasukkan luminer 
hasil perhitungan pada Tabel 4. 
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Gambar 57 Hasil simulasi ruang C 

 
Tabel 4 Hasil Perhitungan menggunakan DIALux 

Permukaan Hasil 

Pencahayaan (lux) Keseragaman (Uo) 

Rata-
rata 

(Target) 
Minimal Maksimal 

Min/rata-
rata 

Min/maks 

Bidang 
Kerja 

Pencahayaan 
tegak lurus 

374 
(≥350) 

53,5 469 0,14 0,11 

 

Gambar 58 adalah jumlah luminer yang dimasukkan pada desain ruangan C 
sebanyak 15 luminer, hal ini dipengaruhi oleh warna permukaan yang ada pada 
ruangan tersebut berwarna menyerap cahaya cahaya lebih banyak. Hasil 
dilapangan mungkin akan berbeda secara nilai rata-rata pencahayaan yang 
dihasilkan. Penyebaran cahaya pada permukaan bidang kerja dari ruangan C yang 
telah menggunakan 15 luminer, baik secara penyebaran garis ataupun berdasarkan 
perbedaan warna yang dibuat oleh DIAlux evo. 
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(a)        (b) 

Gambar 58 Kontur penyebaran cahaya pada Ruang C  
(a) berdasarkan garis dan (b) berdasarkan perbedaan warna permukaan 

 
 

4.4 Ruang D 

Gambar 59 adalah desain Ruang D yang memiliki ukuran ruang dengan panjang 8,97 
meter, lebar 6,75 meter dan tinggi 3,02 meter. Sehingga luas ruangan sebesar 60,55 
meter persegi. Ketinggian bidang kerja dalam hal ini berupa meja setinggi 0,75 
meter.  

 

     
      (a)                                                             (b) 

Gambar 59 Ruang A (a) Kondisi Eksisting. (b) Desain pada dialux evo 
 

Gambar 60 adalah hasil simulasi dari desain ruang yang telah dimasukkan luminer 
dan dapat lihat hasil perhitungan pada Tabel 5. 
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Gambar 60 Hasil simulasi ruang D 

 
Tabel 5 Hasil Perhitungan menggunakan DIALux 

Permukaan Hasil 

Pencahayaan (lux) Keseragaman (Uo) 

Rata-
rata 

(Target) 
Minimal Maksimal 

Min/rata-
rata 

Min/maks 

Bidang 
Kerja 

Pencahayaan 
tegak lurus 

408 
(≥350) 

21,2 502 0,052 0,042 

 

Jumlah luminer yang dimasukkan pada desain ruangan D sebanyak 15 luminer, hal 
ini dipengaruhi oleh warna permukaan yang ada pada ruangan tersebut berwarna 
menyerap cahaya cahaya lebih banyak. Hasil dilapangan mungkin akan berbeda 
secara nilai rata-rata pencahayaan yang dihasilkan. Gambar 61 adalah penyebaran 
cahaya pada permukaan bidang kerja dari ruangan D yang telah menggunakan 15 
luminer, baik secara penyebaran garis ataupun berdasarkan perbedaan warna yang 
dibuat oleh DIAlux evo. 
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      (a)             (b) 

Gambar 61 Kontur penyebaran cahaya pada Ruang D 

(a) berdasarkan garis dan (b) berdasarkan perbedaan warna permukaan 

 

4.5 Ruang E 

Gambar 62 adalah Ruang E memiliki ukuran ruang dengan panjang 7,88 meter, 
lebar 6,83 meter dan tinggi 3,7 meter. Sehingga luas ruangan sebesar 53,82 meter 
persegi. Ketinggian bidang kerja dalam hal ini berupa meja setinggi 0,75 meter.  

   

   

 
      (a)                                                                       (b) 

Gambar 62 Ruang E (a) Kondisi Eksisting. (b) Desain pada dialux evo 
 

Gambar 63 adalah hasil simulasi dari desain ruang yang telah dimasukkan luminer 
dapat lihat dari hasil perhitungan pada Tabel 6. 
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Gambar 63 Hasil simulasi ruang E 

 
 

Tabel 6 Hasil Perhitungan menggunakan DIALux 

Permukaan Hasil 

Pencahayaan (lux) Keseragaman (Uo) 

Rata-
rata 

(Target) 
Minimal Maksimal 

Min/rata-
rata 

Min/maks 

Bidang 
Kerja 

Pencahayaan 
tegak lurus 

418 
(≥350) 

196 531 0,47 0,37 

 

Jumlah luminer yang dimasukkan pada desain ruangan E sebanyak 16 luminer, hal 
ini dipengaruhi oleh warna permukaan yang ada pada ruangan tersebut berwarna 
menyerap cahaya cahaya lebih banyak dan juga dipengaruhi oleh bentuk ruangan, 
dimana terdapat tulang bangunan yang menonjol di permukaan langit-langit 
ruangan. Hasil dilapangan mungkin akan berbeda secara nilai rata-rata 
pencahayaan yang dihasilkan. Gambar 64 adalah penyebaran cahaya pada 
permukaan bidang kerja dari ruangan E yang telah menggunakan 16 luminer dapat 
dilihat baik secara penyebaran garis ataupun berdasarkan perbedaan warna yang 
dibuat oleh DIAlux evo. 
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              (a)                          (b) 

Gambar 64 Kontur penyebaran cahaya pada Ruang E  
(a) berdasarkan garis dan (b) berdasarkan perbedaan warna permukaan 

 

4.6 Ruang F 

Gambar 65 adalah desain Ruang F memiliki ukuran ruang dengan panjang 7,88 
meter, lebar 7,4 meter dan tinggi 4,28 meter. Sehingga luas ruangan sebesar 58,31 
meter persegi. Ketinggian bidang kerja dalam hal ini berupa meja setinggi 0,75 
meter.  

 

   
      (a)                                                             (b) 

Gambar 65 Ruang F (a) Kondisi Eksisting. (b) Desain pada dialux evo 
 

Gambar 66 adalah hasil simulasi dari desain ruang yang telah dimasukkan luminer 
dapat lihat hasil perhitungan pada Tabel 7. 
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Gambar 66 Hasil simulasi ruang F 

 
 

Tabel 7 Hasil Perhitungan menggunakan DIALux 

Permukaan Hasil 

Pencahayaan (lux) Keseragaman (Uo) 

Rata-
rata 

(Target) 
Minimal Maksimal 

Min/rata-
rata 

Min/maks 

Bidang 
Kerja 

Pencahayaan 
tegak lurus 

358 
(≥350) 

251 438 0,7 0,57 

 

Jumlah luminer yang dimasukkan pada desain ruangan F sebanyak 15 luminer, hal 
ini dipengaruhi oleh warna permukaan yang ada pada ruangan tersebut berwarna 
menyerap cahaya cahaya lebih banyak. Hasil dilapangan mungkin akan berbeda 
secara nilai rata-rata pencahayaan yang dihasilkan. Gambar 67 adalah penyebaran 
cahaya pada permukaan bidang kerja dari ruangan F yang telah menggunakan 15 
luminer dapat dilihat baik secara penyebaran garis ataupun berdasarkan 
perbedaan warna yang dibuat oleh DIAlux evo. 
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            (a)        (b) 

Gambar 67 Kontur penyebaran cahaya pada Ruang F  
(a) berdasarkan garis dan (b) berdasarkan perbedaan warna permukaan 

 

4.6 Ruang G 

Gambar 68 adalah desain Ruang G memiliki ukuran ruang dengan panjang 7,83 
meter, lebar 6,8 meter dan tinggi 2,92 meter. Sehingga luas ruangan sebesar 53,24 
meter persegi. Ketinggian bidang kerja dalam hal ini berupa meja setinggi 0,75 
meter.  

 

   
      (a)                                                             (b) 

Gambar 68 Ruang G (a) Kondisi Eksisting. (b) Desain pada dialux evo 
 

Gambar 69 adalah hasil simulasi dari desain ruang yang telah dimasukkan luminer 
dapat lihat hasil perhitungan pada Tabel 8 
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Gambar 69 Hasil simulasi ruang G 

 
Tabel 8 Hasil Perhitungan menggunakan DIALux 

Permukaan Hasil 

Pencahayaan (lux) Keseragaman (Uo) 

Rata-
rata 

(Target) 
Minimal Maksimal 

Min/rata-
rata 

Min/maks 

Bidang 
Kerja 

Pencahayaan 
tegak lurus 

362 
(≥350) 

16,2 447 0,045 0,036 

 

Jumlah luminer yang dimasukkan pada desain ruangan G sebanyak 12 luminer, hal 
ini dipengaruhi oleh warna permukaan yang ada pada ruangan tersebut berwarna 
menyerap cahaya cahaya lebih banyak. Hasil dilapangan mungkin akan berbeda 
secara nilai rata-rata pencahayaan yang dihasilkan. Gambar 70 adalah penyebaran 
cahaya pada permukaan bidang kerja dari ruangan G yang telah menggunakan 12 
luminer, baik secara penyebaran garis ataupun berdasarkan perbedaan warna yang 
dibuat oleh DIAlux evo. 
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            (a)        (b) 

Gambar 70 Kontur penyebaran cahaya pada Ruang G  
(a) berdasarkan garis dan (b) berdasarkan perbedaan warna permukaan 

 

4.6 Ruang H 

Gambar 71 adalah desain Ruang H memiliki ukuran ruang dengan panjang 8,1 
meter, lebar 7,12 meter dan tinggi 3,22 meter. Sehingga luas ruangan sebesar 57,67 
meter persegi. Ketinggian bidang kerja dalam hal ini berupa meja setinggi 0,75 
meter.  

 

   
      (a)                                                             (b) 

Gambar 71 Ruang H (a) Kondisi Eksisting. (b) Desain pada dialux evo 
 

Gambar 72 adalah hasil simulasi dari desain ruang yang telah dimasukkan luminer 
dapat lihat pada hasil perhitungan pada Tabel 9. 
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Gambar 72 Hasil simulasi ruang H 

 
Tabel 9 Hasil Perhitungan menggunakan DIALux 

Permukaan Hasil 

Pencahayaan (lux) Keseragaman (Uo) 

Rata-
rata 

(Target) 
Minimal Maksimal 

Min/rata-
rata 

Min/maks 

Bidang 
Kerja 

Pencahayaan 
tegak lurus 

388 
(≥350) 

35 486 0,090 0,072 

 

Jumlah luminer yang dimasukkan pada desain ruangan H sebanyak 15 luminer, hal 
ini dipengaruhi oleh warna permukaan yang ada pada ruangan tersebut berwarna 
menyerap cahaya cahaya lebih banyak. Hasil dilapangan mungkin akan berbeda 
secara nilai rata-rata pencahayaan yang dihasilkan. Gambar 73 adalah penyebaran 
cahaya pada permukaan bidang kerja dari ruangan H yang telah menggunakan 15 
luminer, baik secara penyebaran garis ataupun berdasarkan perbedaan warna yang 
dibuat oleh DIAlux evo. 
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            (a)       (b) 

Gambar 73 Kontur penyebaran cahaya pada Ruang H  
(a) berdasarkan garis dan (b) berdasarkan perbedaan warna permukaan 

 

4.7 Ruang I 

Gambar 74 adalah desain Ruang I memiliki ukuran ruang dengan panjang 9,35 
meter, lebar 7,9 meter dan tinggi 2,76 meter. Sehingga luas ruangan sebesar 60,61 
meter persegi. Ketinggian bidang kerja dalam hal ini berupa meja setinggi 0,75 
meter.  

 

   

      (a)                                                             (b) 
Gambar 74 Ruang I (a) Kondisi Eksisting. (b) Desain pada dialux evo 

 
Gambar 75 adalah hasil simulasi dari desain ruang yang telah dimasukkan luminer 
dapat lihat pada hasil perhitungan pada Tabel 10 
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Gambar 75 Hasil simulasi ruang I 

 
Tabel 10 Hasil Perhitungan menggunakan DIALux 

Permukaan Hasil 

Pencahayaan (lux) Keseragaman (Uo) 

Rata-
rata 

(Target) 
Minimal Maksimal 

Min/rata-
rata 

Min/maks 

Bidang 
Kerja 

Pencahayaan 
tegak lurus 

354 
(≥350) 

24 437 0,068 0,055 

 

Jumlah luminer yang dimasukkan pada desain ruangan I sebanyak 15 luminer, hal 
ini dipengaruhi oleh warna permukaan yang ada pada ruangan tersebut berwarna 
menyerap cahaya cahaya lebih banyak. Hasil dilapangan mungkin akan berbeda 
secara nilai rata-rata pencahayaan yang dihasilkan. Gambar 76 adalah penyebaran 
cahaya pada permukaan bidang kerja dari ruangan I yang telah menggunakan 15 
luminer, baik secara penyebaran garis ataupun berdasarkan perbedaan warna yang 
dibuat oleh DIAlux evo. 
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            (a)        (b) 

Gambar 76 Kontur penyebaran cahaya pada Ruang I  
(a) berdasarkan garis dan (b) berdasarkan perbedaan warna permukaan 

 

4.8 Ruang J 

Gambar 77 adalah desain Ruang J yang memiliki ukuran ruang dengan panjang 
8,27 meter, lebar 6,72 meter dan tinggi 2,78 meter. Sehingga luas ruangan sebesar 
55,57 meter persegi. Ketinggian bidang kerja dalam hal ini berupa meja setinggi 
0,75 meter. Gambar 78 adalah hasil simulasi dari desain ruang yang telah 
dimasukkan luminer dapat lihat pada hasil perhitungan pada Tabel 11. 

 

   
      (a)                                                                   (b) 

Gambar 77 Ruang J (a) Kondisi Eksisting. (b) Desain pada dialux evo 
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Gambar 78 Hasil simulasi ruang J 

 
Tabel 11 Hasil Perhitungan menggunakan DIALux 

Permukaan Hasil 

Pencahayaan (lux) Keseragaman (Uo) 

Rata-
rata 

(Target) 
Minimal Maksimal 

Min/rata-
rata 

Min/maks 

Bidang 
Kerja 

Pencahayaan 
tegak lurus 

375 
(≥350) 

13,4 458 0,036 0,029 

 

Jumlah luminer yang dimasukkan pada desain ruangan J sebanyak 12 luminer, hal 
ini dipengaruhi oleh warna permukaan yang ada pada ruangan tersebut berwarna 
menyerap cahaya cahaya lebih banyak. Hasil dilapangan mungkin akan berbeda 
secara nilai rata-rata pencahayaan yang dihasilkan. Gambar 79 adalah penyebaran 
cahaya pada permukaan bidang kerja dari ruangan J yang telah menggunakan 12 
luminer, baik secara penyebaran garis ataupun berdasarkan perbedaan warna yang 
dibuat oleh DIAlux evo. 



 52 

  
            (a)       (b) 

Gambar 79 Kontur penyebaran cahaya pada Ruang J  
(a) berdasarkan garis dan (b) berdasarkan perbedaan warna permukaan 

(b)  
 

BAB 5. HASIL DESAIN TERHADAP STANDAR SNI 

Tabel 12 menunjukkan bahwa dari hasil desain yang telah dilakukan dalam buku ini, 
menghasilkan nilai ketercapaian yang telah melebihi dari minimal standar SNI 
6197:2011.  
 

Tabel 12 Hasil desain Ruangan 

Nama Ruang 
Tingkat Pencahayaan (lux) 

Minimal rekomendasi  
SNI 6197:2011 

Hasil Desain 

Ruang A 350 399 

Ruang B 350 388 

Ruang C 350 375 

Ruang D 350 408 

Ruang E 350 418 

Ruang F 350 358 

Ruang G 350 362 

Ruang H 350 388 

Ruang I 350 354 

Ruang J 350 375 
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Gambar 80 yang merupakan grafik ketercapaian hasil, dimana berdasarkan hasil 
desain yang telah dilakukan oleh Dialux Evo 8.1, menyatakan bahwa hasil telah 
mencapai minimal rekomendasi tingkat pencahayaan berdasarkan SNI 6197:2011, 
dengan minimal tingkat pencahayaan untuk ruangan sebesar 350 lux. 
 

 

 
Gambar 80 Grafik Ketercapaian Hasil Desain terhadap Standar SNI 

 

 
 

BAB 6. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil desain yang telah dilakukan terhadap ruang-ruang yang memiliki 
permasalahan terhadap sistem pencahayaan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 
setelah dilakukan desain sistem pencahayaan menggunakan teknik pencahayaan 
via DIAlux evo 8.1 yang mengacu pada standar SNI 6197:2011 maka dengan 
menggunakan hasil yang didapat telah mencapai minimal standar yang telah 
ditetapkan. Penggunaan jenis lampu dalam desain ini yaitu LED bulb 27 watt 
dengan fluks cahaya 3000 lumen. 
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