
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Perkembangan jumlah kendaraan terutama sepeda motor dari tahun ke tahun 

terus bertambah. Bisa kita lihat dari bertambahnya total jumlah kendaraan sepeda 

motor yang telah digunakan sekitar 6.113.184 disegala wilayah Indonesia. Dilihat dari 

data yang sudah diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik di Indonesia total jumlah 

populasi sepeda motor untuk tahun 2018 sebanyak 106.657.952 unit, sedangkan pada 

tahun 2019 jumlah sepeda motor yang tercatat sebanyak 112.771.136 unit. Anggap 

bila tahun 2019 penggunaan bahan bakar untuk sepeda motor sebanyak 2 liter, 

sehingga bahan bakar yang sudah dipakai setiap harinya sebanyak 225.542.272 juta 

liter. Setiap pembakaran yang telah dilakukan oleh sepeda motor menghasilkan energi 

panas sebesar 30%. Energi panas tersebut yang dihasilkan mesin pembakaran dalam 

akan keluar melalui knalpot berupa uap panas yang akan terbuang sia – sia ke udara 

bebas. 

 Dalam beberapa tahun terakhir tingkat konsumsi energi listrik berbanding 

lurus dengan pembangunan ekonomi dan jumlah penduduk disuatu negara. Salah satu 

energi terbanyak yang dibutuhkan manusia saat ini adalah energi listrik untuk 

menunjang kebutuhan sehari – hari. Di Indonesia sendiri masih banyak pembangkit 

listrik yang tidak terbarukan yang akan habis pada masa yang akan datang, maka dari 

itu Indonesia membutuhkan inovasi pembangkit listrik terbarukan yang tidak akan 

pernah habis selama energi tersebut dibutuhkan. Telah banyak pengembangan energi 

alternatif pembangkit listrik yang telah diproduksi, seperti solar sel, yang mampu 

mengkonversi panas matahari menjadi energi listrik. 

 Generator termoelektrik merupakan sebuah perangkat yang akan berguna 

dimasa depan karena perangkat ini mampu membangkitkan energi listrik terbarukan. 

Generator termoelektrik merupadakan sebuah perangkat yang menggunakan bahan 

semikonduktor atau dengan kata lain menggunakan solid state technology yang 

mampu melakukan konversi energi langsung dari energi panas karena perbedaan suhu 

yang dapat menghasilkan listrik berdasar kan seebeck effect. Seebeck effect sendiri 

merupakan fenomena yang mengubah perbedaan temperatur menjadi energi listrik. 

Jika ada dua bahan yang berbeda yang kemudian kedua ujungnya disambungkan satu 

sama lain maka akan terjadi dua sambungan dalam satu loop. Jika terjadi perbedaan 

temperatur di antara kedua sambungan ini, maka akan terjadi arus listrik. Prinsip ini 

lah yang digunakan termoelektrik sebagai generator (pembangkit listrik).  
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 Pada tahun 2017 Ansyori melakukan penelitian dengan judul “Rancang 

Bangun Sistem Geberator Termoelektrik Sederhana Sebagai Pembangkit Listrik 

dengan Menggunakan Seebeeck Effect”. Pada penelitian ini menggunakan 

Termoelektrik TECI– 12706 yang dimana bahan dari penghantar panasnya divariasi 

yaitu aluminium (Al), Seng (Zn) dan Povilinil Clorida (PVC) yang di papari cahaya 

lampu hologen1000 watt selama sepuluh menit dengan rentan waktu pengukuran 

setiap 2 menit. Dengan dua variasi jarak dari lampu dan jenis rangkainnya. Dari hasil 

penelitian tersebut bahwa rancangan yang menghasilkan daya listrik yang lebih besar 

adalah rancangan berbahan aluminium dengan rangkaian seri yang dimana 

menghasilkan Vmax sebesar 3,35 volt dan daya listrik sebesar 0,199 watt, dengan 

perbedaan temperatur pada sisi panas dengan sisi dingin sebesar 12,67 ℃.    

 Dengan adanya salah satu permasalah tersebut telah mendorong rencana 

peneliti kami untuk tugas akhir mengenai tentang “Pemanfaatan Uap Panas Knalpot 

Motor Bebek 110 cc Sebagai Pembangkit listrik Menggunakan Termoelektrik Dengan 

Variasi Plat Penghantar Panas dan Jumlah Termoelektrik” ini, akan diteliti terkait 

daya yang dihasilkan oleh generator termoelektrik yang memanfaatkan bahan yang 

sederhana untuk bisa mengkonversi energi panas menjadi listrik. Sumber panas yang 

digunakan pada penelitian ini yaitu uap panas hasil sisa – sisa pembakaran pada 

sepeda motor. Uap panas yang difokuskan kebagian penerima panas pada rancangan 

hingga diperoleh perbedaan suhu panas dan suhu dingin yang akan dikonversikan 

menjadi energi listrik dengan metode efek seebeck. Sehingga nantinya mampu 

memberikan suatu rekomendasi alat penghasil listrik yang murah dan sederhana. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Sehubungan dengan penelitian mengenai analisa pengaruh jumlah 

termoelektrik dan plat penghantar listrik terhadap daya yang dihasilkan, maka 

permasalahan yang akan dicari pemecahannya adalah : 

 Bagaimana pengaruh jumlah termoelektrik terhadap daya yang dihasilkan. 

 Bagaimana pengaruh material penghantar listrik terhadap daya yang 

dihasilkan. 

 

1.3 Batasan Masalah 

 Agar penelitian yang dilakukan tidak terlalu melebar dengan tujuan yang 

hendak dicapai, maka ditentukan batasan masalah dari penelitian ini. Adapaun 

batasan masalah dari penelitian ini antara lain: 
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1. Bahan plat penghantar listrik yang digunakan adalah aluminium, 

kuningan, dan tembaga dengan ketebalan plat penghantar listrik sebesar 

1 mm. 

2. Pengujian ini dilakukan menggunakan sepeda motor merk Revo 110 cc. 

3. Termoeletrik yang digunakan adalah model : SP1848-27145 yang bekerja 

pada suhu mulai dari -60℃ sampai 125℃. 

4. Panas radiasi matahari diabaikan. 

5. Generator termoelektrik disusun seri. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini yang akan dicapai adalah untuk mengetahui:  

 

1. Menghitung laju perpindahan panas total dari rangkaian alat percobaan, 

2. Mengukur kuat arus dan teganganyang dihasilkan, 

3. Mengukur volt yang disimpan oleh elco dan mencoba menghidupkan 

lampu dari volt yang disimpan itu. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat dari penelitian tugas akhir ini adalah  

1. Agar dapat membuat alat alternatif sebagai penghasil energi listrik dengan 

pemanfaatan sumber energi yang ramah lingkungan 

2. Menambah pengetahuan penulis tentang pemanfaatan uap panas sisa 

pembakaran untuk digunakan sebagai pembangkit listrik menggunakan 

perangkat generator termoelektrik. 

3. Dapat membuka wawasan masyarakat terhadap masalah lingkungan terutama 

kelangkaan bahan bakar untuk pembangkit listrik dan diharapkan dapat 

menumbuhkan rasa keingintahuan untuk menggunakan alat pembangkit 

listrik terbarukan menggunakan uap panas dengan perangkat termoelektrik. 

 

1.6 Sistematia Penulisan 

 Sistematika penulisan dalam penyusunan proposal tugas akhir yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini diuraikan beberapa sub bab yaitu menjelaskan latar 

belakang, rumusan masalah batasan masalah,tujuan, 

manfaat,sistematika penulisan. 
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BAB II  : DASAR TEORI  

Pada bab ini menjelaskan dasar teori yang digunakan dalam 

pemikiran yang nantinya digunakan oleh penulis untuk perhitungan 

dan analisa data.  

BAB III  : METODE PENELITIAN  

Pada bab ini akan diuraikan metode penelitian, spesifikasi peralatan 

yang akan dipakai dalam pengujian, cara pengujian,dan data yang 

diambil.  

BAB IV  : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN  

Dalam bab ini dibahas tentang perhitungan dan analisa dari data 

yang didapat dari hasil penelitian. 

BAB V  : KESIMPULAN  

Pada bagian ini berisi kesimpulan hasil penelitian serta saran-saran 

untuk penelitian selanjutnya.  

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN  

 

 


