
BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Energi listrik merupakan energi yang sangat dibutuhkan  oleh manusia

dalam melakukan aktifitas sehari-hari dan merupakan suatu bagian yang penting

dalam menunjang kehidupan manusia. Energi listrik selain dapat meningkatkan

kualitas hidup, juga dapat mempertiggi kualitas produktivitas usaha yang

dilakukan dimanapun. Misalkan dapat mempermudah pekerjaan manusia dengan

diciptakannya peralatan atau komponen yang menggunakan energi listrik

(Solikhin, 2008).

Listrik saat ini boleh dikatakan sebagai kebutuhan primer masyarakat di

perkotaan maupun pelosok pedesaan. Transaksi perbankan, proses permesinan

dan produksi, televisi dan perangkat komputer merupakan komponen-komponen

yang tidak dapat dilepaskan dari sumbangsih energi listrik. Banyak yang

dilakukan guna mencukupi kebutuhan energi primer ini diantaranya dengan

melakukan pengembangan pembangkit-pembangkit energi listrik baik

menggunakan energi hidro, energi fosil, maupun energi angin. Ini mengingatkan

kita akan pentingnya peranan energi listrik dalam kehidupan serta pendukung

aktifitas dalam kehidupan sehari-hari (Solikhin, 2008).

Pembangkit listrik tenaga generator (generator set) adalah yang paling

umum digunakan pada saat ini, baik skala besar (diatas 6500 watt), sedang (3000-

1100 watt), dan kecil (dibawah 1100 watt). Namun seringkali generator set

dipasaran bekerja tidak setabil. Kita dapat mengambil contoh pada kehidupan

sehari-hari misalkan pada mesin genset 900 watt yang digunakan masyarakat

umum sebagai sumber listrik cadangan. Keluhan-keluhan yang sering terdengar

dari pengguna genset ini adalah tegangan listrik yang tidak stabil. Pada saat

diberikan pembebanan dengan peralatan elektronik sekitar setengah dari kapasitas

mesin (450 watt) maka tegangan listrik mengalami perubahan dan bisa membuat

mesin berhenti beroperasi.
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Pada penelitian ini, telah dibuat mesin pembangkit listrik sirkulasi energi

dirancang menggunakan sistem roda gaya. Dengan memanfaatkan sistem

sirkulasi, mesin ini akan menyimpan energi pada roda gaya sebelum akhirnya

digunakan untuk memutar roda gaya. Mesin ini memanfaatkan energi listrik

sebagai energi penggerak awal untuk membangkitkan listrik dari generator. Pada

saat generator membangkitkan listrik maksimum dan stabil mengeluarkan

tegangan sekitar 220 volt, energi akan disimpan pada roda gaya yang kemudian

memutar generator. Sebagian energi listrik yang dibangkitkan oleh generator

nantinya akan didistribusikan ke motor penggerak yang berfungsi sebagai kuda

dari mesin. Sedangkan energi istrik sisanya akan di gunakan untuk memenuhi

kebutuhan konsumsi listrik. Ketika sistem bergerak stabil sekitar (220 volt) maka

sumber tegangan awal dapat diputus.

Dalam pemanfaatannya, mesin ini dapat digunakan sebagai penambah

energi listrik di rumah maupun industri-industri kecil menengah yang

menggunakan mesin produksi berkapasitas kecil. Dengan adanya tambahan energi

listrik dari mesin ini produksi dapat ditingkatkan dan biaya dapat ditekan sehingga

keuntungan dari produksi dapat meningkat. Hal ini dikarenakan pembangkit listrik

yang digunakan tidak menggunakan bahan bakar fosil sebagai sumber energi.

Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan guna mengoptimalkan energi

yang dibangkitkan, diantaranya adalah mengenai beban dan tegangan listrik yang

dibangkitkan mesin. Dalam penelitian ini keseimbangan generator akan diketahui

degan menguji tegangan output dan pengaruh variansi beban dibeberapa titik.

Analisis akan disempurnakan dengan menghitung pengaruh beban terhadap

tegangan output menggunakan interpolasi lagrange.

Pertimbangan diatas menjadi landasan penyusun tugas akhir ini dengan

topik “DESAIN EKSPERIMEN PENGUJIAN BEBAN TERHADAP

KESEIMBANGAN TEGANGAN OUTPUT GENERATOR PEMBANGKIT

LISTRIK SIRKULASI ENERGI SISTEM RODA GAYA”.
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1.2 Rumusan Masalah

Naik dan turunnya tegangan listrik yang dihasilkan generator pembangkit

listrik sirkulasi energi sistem roda gaya akan berdampak pada penggunaannya

sehari-hari terhadap peralatan-peralatan listrik. Maka dari itu perlu diketahui

interval keseimbangan tegangan yang dibangkitkan oleh mesin sirkulasi energi

motor genetaor.

1.3 Tujuan

Sehubungan dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah

dijelaskan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah:

1. Mengetahui besar listrik yang dapat dihemat pada pemakaian di rumah

ataupun industri.

2. Menganalisa pengaruh beban terhadap keseimbangan tegangan output.

3. Menentukan usulan yang menjadi prioritas bagi perancangan pembangkit

listrik sirkulasi energi motor generator dengan sistem roda gaya.

1.4 Manfaat

Adapun manfaat yang ingin dicapai oleh penulis diantaranya adalah

sebagai berikut:

1. Peneliti

Dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapat di bangku kuliah yaitu pada

matakuliah pengetahuan energi.

2. Pihak Lain

Penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam membuat rancangan pembangkit

listrik sirkulasi energi sistem roda gaya.

1.5 Batasan masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan sesuai dengan pelaksanaan serta hasil

yang ingin dicapai, maka peneliti melakukan pembatasan dalam penelitian ini,

batasan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Estimasi dilakukan dengan polynomial lagrang dimana titik pengujian

digunakan sebagai titk estimasi.
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2. Penelitian ini dilakukan pada mesin pembangkit listrik sirkulasi energi yang

dirancang dengan sistem roda gaya.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai isi keseluruhan

dalam penulisan laporan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan

menjadi sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini merupakan pengantar dari penulisan laporan menuju pada

pembahasan yang lebih lanjut. Pada Bab ini diuraikan mengenai latar

belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, batasan masalah, serta sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori

Pada Bab  ini akan diuraikan  tentang  teori-teori mengenai motor

listrik, roda gaya dan generator, yang digunakan dalam pembatasan

maupun penyelesaian masalah.

BAB III Metodologi Penelitian

Bab ini berisi tentang obyek penelitian, teknik pengumpulan data, alat

yang digunakan serta analisis  yang digunakan untuk menyelesaikan

masalah dan kerangka pemecahan masalah.

BAB IV Pengumpulan dan Pengolahan Data

Bab ini menyajikan teknik pengumpulan data yang diperlukan dan

teknik pengolahan data yang digunakan dalam pemecahan masalah,

yang akan  membahas mengenai pengolahan data.

BAB V Analisa

Berisikan pembahasan dan analisa dari hasil pengolahan data-data yang

diperoleh ditempat penelitian.
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BAB VI Penutup

Dalam Bab ini berisi kesimpulan dari hasil pengolahan dan analisa data

yang diperoleh serta saran yang dapat dijadikan masukan bagi penulis

ataupun perancangan yang telah dibuat.


