
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada bab ini akan dijelaskan tujuan skripsi ini dibuat, latar belakang permasalahan 

yang mendasari pembuatan skripsi, kajian pustaka yang digunakan, spesifikasi alat yang 

akan direalisasikan dan sistematika penulisan skripsi. 

1.1. Tujuan 

Merancang sebuah modul dengan berdasarkan pada teori gravitasi untuk 

membuat suatu alat peraga berupa lampu yang tidak memerlukan sumber energi 

listrik dalam penggunaannya. 

1.2. Latar Belakang 

  Listrik merupakan sumber energi yang sangat dibutuhkan dimanapun dan 

kapanpun untuk menunjang dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Di 

Indonesia saja, masyarakatnya menggunakan listrik sebanyak 200 TWh pada 

tahun 2015. Dengan jumlah konsumsi energi listrik yang sangat besar ini 

dibutuhkan pula sumber daya yang banyak. Namun sumber daya listrik jumlahnya 

terbatas dan lambat laun akan habis, maka dibutuhkan suatu alternatif renewable 

energy untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. 

  Energi terbarukan ( renewable energy ) merupakan energi alternatif yang 

berasal dari alam seperti sinar matahari, angin, air, gravitasi, dan sebagainya. 

Gaya gravitasi merupakan suatu energi terbarukan yang bersifat kekal, tidak 

seperti minyak bumi dan batu bara yang bisa habis. Sehingga gravitasi seharusnya 

dapat kita manfaatkan sebagai alternatif energi tanpa harus mengkhawatirkan 

biaya maupun ketersediaannya. 

  Lampu adalah sebuah alat penerangan wajib yang sangat dibutuhkan 

masyarakat. Tanpa adanya lampu maka kehidupan masyarakat akan terganggu. 

Terdapat berbagai jenis lampu yang saat ini sudah ada seperti Lampu Neon, 

Lampu Bohlam, dan sampai Lampu LED hemat energi yang semuanya 

menggunakan energi listrik. Namun karena listrik belum tersebar ke seluruh 
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daerah pelosok, masih banyak masyarakat pelosok yang terpaksa menggunakan 

lampu Petromax yang berbahan bakar minyak tanah. 

  Lampu Petromax banyak memiliki kekurangan seperti minyak tanah 

yang semakin mahal dan terbatas, polusi dari asap yang dihasilkan dapat 

menimbulkan penyakit, dan bahaya dari api lampu Petromax yang dapat 

menyebabkan kebakaran bila terjadi kelalaian. Namun tak dapat dipungkiri 

masyarakat sangat membutuhkan penerangan dari lampu pada malam hari, maka 

dari itu diperlukan sebuah rancangan lampu menggunakan energi terbarukan yang 

dapat digunakan sepanjang hari tanpa biaya sedikitpun dalam penggunaannya. 

  Karena minimnya pengetahuan mengenai penggunaan gaya gravitasi 

sebagai energi terbarukan, maka diperlukan suatu alat pembelajaran yang dapat 

digunakan khususnya oleh mahasiswa Fakultas Teknik Elektronika dan Komputer 

UKSW untuk lebih memahami konsep gravitasi yang diaplikasikan pada sebuah 

alat peraga berupa lampu gravitasi. 

1.3.   Kajian Pustaka 

  Telah diteliti dan dirancang oleh Steven D sebuah lampu gravitasi 

menggunakan beban yang digantung pada roda. Sistem tersebut dengan 

menggunakan beban 15,3 kg dan tinggi 120 cm menghasilkan output sebesar 

0,065 Watt dengan nyala lampu selama 12 menit dengan efisiensi daya 26%[1]. 

Dan Shahed Hossen, Tazul Islam, dan Sabir Hossain juga merancang hal yang 

sama. Sistem tersebut menggunakan beban 1 kg dan tinggi 145 cm menghasilkan 

output sebesar 1,62 Joule dengan nyala lampu selama 42 detik dengan efisiensi 

energi 11,23%[2]. Sedangkan Prathamesh Natu, Sameer Nadkar, dan Abhishek 

Badgujar telah merancang lampu gravitasi menggunakan sprocket dan gear yang 

menggunakan beban 3 kg dan tinggi 200 cm menghasilkan output sebsar 0,8655 

Watt dengan nyala lampu selama 68 detik[3]. 
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1.4.    Batasan Masalah 

Berdasarkan Surat Tugas No :40/I.3/FTEK/XI/2016 yang telah 

dikeluarkan pada tanggal 21 November 2016, tugas akhir memiliki spesifikasi 

sebagai berikut : 

1. Ukuran gravity light  1 × 1.3 × 2 m. 

2. Sistem dapat membuat 3 LED seri menyala. 

3. Beban akan divariasikan dari 1 - 15 kg. 

4. Efisiensi daya yang diharapkan 15%.  

5. Lama lampu menyala bergantung pada variasi beban. 

6. Menggunakan generator berupa turn table motor. 

7. Menggunakan gearbox berbasis bicycle wheel dan pulley. 

1.5. Sistematika Penulisan 

Tugas akhir terdiri dari 5 bab dengan garis besar isi masing-masing bab sebagai 

berikut : 

1. BAB I : PENDAHULUAN 

Membahas tujuan, latar belakang, kajian pustaka, batasan masalah, dan 

sistematika penulisan. 

2. BAB II : DASAR TEORI 

Membahas teori dasar komponen dan alat yang digunakan didalam perancangan 

tugas akhir. 

3. BAB III : PERANCANGAN 

Membahas perancangan sistem yang meliputi mekanik sistem yang dibuat dan 

perangkat keras elektronik. 

4. BAB IV : PENGUJIAN DAN ANALISIS 

Membahas hasil pengujian rangkaian sistem tiap modul dan di dalamnya juga 

terdapat analisis dari hasil pengujian. 

5. BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi kesimpulan yang diperoleh dari pengerjaan tugas akhir ini dan saran-saran 

untuk pengembangan. 

 

 


