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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Tujuan 

Merancang sebuah modul praktikum dengan tujuan untuk membantu praktikan 

Energi Baru dan Terbarukan (EBT) pada topik praktikum piezoelectric. 

 

1.2 Latar Belakang Masalah 

Energi Baru dan Terbarukan (EBT) adalah salah satu matakuliah baru yang 

disajikan pada Fakultas Teknik Elektro dan Komputer UKSW. Energi Baru dan 

Terbarukan mempelajari tentang sumber-sumber energi terbarukan dan energi alternatif. 

Pada perkuliahan di FTEK UKSW tidak hanya menyajikan teori-teori yang diberikan 

kepada mahasiswa tetapi diberikan praktikum untuk membantu mahasiswa dalam 

pemahaman teori yang telah didapat pada saat perkuliahan. Salah satu yang dipelajari dan 

dipraktekan adalah piezoelectric. Modul piezoelectric adalah alat yang dapat mengubah 

getaran menjadi energi listrik atau sebaliknya dari listrik menjadi getaran. 

Perancangan skripsi ini bertujuan untuk membantu praktikan EBT dalam 

melakukan praktikum, dikarenakan saat praktikum praktikan terbuang waktunya dalam 

melakukan uji coba untuk mempersiapkan alat. Untuk mendapatkan data mahasiswa 

harus melakukan secara manual, seperti menggetarkan piezoelectric dan harus mengukur 

hasil secara manual menggunakan multimeter. Diharapkan dengan dibuatnya modul ini 

praktikan dapat menghemat waktu dan lebih mudah dalam melakukan praktikum serta 

dapat memahami dan mengerti tentang piezoelectric dengan baik. 

Sudah ada sistem pemanen energi yang telah dibuat oleh mahasiswa FTEK 

UKSW dengan menggunakan piezoelectric dan cara pemanenan energi yang berbeda. 

Berikut adalah tabel 1.1 : 
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Tabel 1.1. Sistem Pemanenan Energi Yang Telah Dibuat Mahasiswa FTEK 

Nama Paper atau 

Skripsi 

Jenis piezoelectric 

yang digunakan 

Metode pemanenan Output yang 

dihasilkan 

Pengujian 

Piezoelektrik 

dengan Media 

Penggetar 

Loudspeaker Full 

Range  untuk 

Menghasilkan 

Keluaran Berupa 

Gelombang 

Sinusoida Tak 

Terdistorsi [1]. 

 

Cantilever 

Piezoelectric 

Memanfaatkan 

getaran yang 

dihasilkan oleh 

speaker untuk 

memanen energi 

Menggunakan 

perantara bola pejal 

: 400 mV – 4,7 V. 

 

 

Menggunakan 

perantara akrilik : 

142 mV – 6,1 V 

Perancangan 

Sistem Pemanen 

Energi 

Biomekanika Dari 

Pergerakan 

Tubuh Manusia 

Saat Berjalan dan 

Berlari [2]. 

Piezoelectric 

buzzer dan 

cantilever 

piezoelectric 

Memanfaatkan 

energi terbuang 

dari pergerakan 

kaki saat berjalan 

dan berlari 

4 buah cantilever 

piezoelectric : 1,07 

V 

 

Sebuah 

piezoelectric 

buzzer : 2,1 V 
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1.3 Spesifikasi Alat 

Diharapkan perancangan ini dapat memenuhi spesifikasi sebagai berikut : 

1. Penggetar piezoelectric menggunakan pemukul yang dihubungkan dengan 

motor DC 

2. Piezoelectric yang digunakan adalah piezoelectric with mass sebagai 

penghasil tegangan. 

3. Bisa mendapatkan nilai optimal keluaran piezolectric dari metode yang 

digunakan. 

4. Dapat menghitung dan menampilkan tegangan, arus keluaran piezoelectric 

dan frekuensi putaran motor DC pada LCD. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan, skripsi ini dibagi secara sistematis yang terjabar dalam lima bab 

yaitu sebagai berikut. 

BAB I  Pendahuluan 

  Berisi Tujuan, Latar Belakang, Spesifikasi Alat, dan Sistematika 

Penulisan 

 

BAB II Dasar Teori 

Berisi penjelasan tiap komponen penyusun perancangan alat pada skripsi 

ini. 

 

BAB III Perancangan Alat 

Berisi tentang perancangan masing-masing bagian dari perangkat keras 

maupun perangkat lunak. 

 

BAB IV  Pengujian dan Analisis 

Berisi tentang pengujian dan analisis perangkat keras maupun perangkat 

lunak yang telah direalisasikan. 

 

BAB V Penutup 

Berisi kesimpulan dan saran perbaikan maupun pengembangan lebih 

lanjut yang berkaitan dengan skripsi ini. 


