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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Permasalahan 

Polisi tidur (road bump/speed bump)  sering kita jumpai di tempat umum yang di 

lewati kendaraan. Keberadaan polisi tidur ini berfungsi memperlambat laju kendaraan, atau 

sebagai tanda memasuki suatu wilayah tertentu seperti gerbang tol atau loket lahan parkir. 

Secara umum polisi tidur diletakkan sebelum loket masuk dan keluar, hal ini membuatnya 

dilewati oleh kendaraan. 

Seringkali polisi tidur dianggap sebagai penghalang bagi pengguna kendaraan, 

padahal keberadaannya yang sering dilewati kendaraan ini  membuat polisi tidur dapat 

dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik alternatif. Dengan memanfaatkan laju 

kendaraan, energi kinetik dari kendaraan yang melewatinya diubah menjadi energi 

potensial pada polisi tidur. Energi potensial inilah yang akan diolah untuk menggerakkan 

generator sebagai pembangkit energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan akan disimpan 

terlebih dahulu ke dalam aki (accu), setelah itu dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi 

untuk penerangan di area sekitar polisi tidur ini. 

Ide perancangan ini sudah pernah dibuat sebelumnya oleh mahasiswa Teknik 

Elektronika Pens ITS dengan judul “Rancang Bangun Electrical System pada Speed 

Bump Pembangkit Daya” [1]
 
. Dalam Tabel 1.1 akan dibandingkan antara alat yang telah 

dibuat oleh mahasiswa Pens ITS dengan yang akan dibuat dalam skripsi ini. 

Tabel 1.1. Perbandingan Spesifikasi Alat 

 Alat Rancangan Mahasiswa Pens 

ITS 

Alat yang Dibuat 

1. Daya keluaran  6 mW. 

2. Waktu pembangkitan 2 detik 

dengan pijakan tunggal. 

3. Menggunakan LED 0,25 W 

sebagai indikator. 

1. Daya keluaran 4 W. 

2. Waktu pembangkitan 4 detik 

dengan pijakan tunggal. 

3. Menggunakan LED 2,4 Watt 

sebagai indikator 
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4. Menggunakan baterai AA 1,5 

V sebagai media penyimpanan. 

5. Menggunakan Buck Converter 

sebagai regulator tegangan. 

6. Konstruksi mekanik berada di 

atas permukaan tanah 

4. Menggunakan aki kering 12 V 

sebagai media penyimpanan 

5. Menggunakan Boost dan Buck 

Converter sebagai regulator 

tegangan. 

6. Konstruksi mekanik berada di 

bawah permukaan tanah. 

Alat yang akan dirancang ini, rencananya akan diterapkan pada area parkir motor 

Universitas Kristen Satya Wacana. Area parkir ini dipilih karena banyaknya kendaraan 

yang berlalu lalang, dengan jumlah  sekitar 2000 kendaraan per harinya. Dan mengingat 

pula masih minimnya penerangan pada area parkir ini.  

1.2. Tujuan  

Menghasilkan energi listrik alternatif yang berasal dari polisi tidur termodifikasi 

untuk penerangan area parkir motor Universitas Kristen Satya Wacana. 

1.3. Spesifikasi Sistem 

Sesuai dengan surat tugas skripsi yang telah dikeluarkan oleh Fakultas Teknik 

Elektronika dan Komputer Program Studi Teknik Elektronika Universitas Kristen Satya 

Wacana Salatiga nomor 19/I.3/FTEK/III/2013 dan mengacu pada Surat Keputusan 

Fakultas Teknik dengan nomor 01/Kep./B/FT/IV/2008 tentang Kolokium Lanjut Skripsi 

Fakultas Teknik Universitas Kristen Satya Wacana, spesifikasi tugas akhir dalam bentuk 

perancangan sebagai berikut : 

1. Dimensi keseluruhan alat sekitar 100cm (P)x 70cm (L)x 90cm (T). 

2. Dapat dilewati sepeda motor beserta pengendaranya dengan massa kurang dari 300 

kg. 

3. Menggunakan Buck Converter dan Boost Converter sebagai regulator tegangan. 

4. Menggunakan aki kering 12V 7,2 Ah sebagai media penyimpanan energi. 

5. Energi yang tersimpan akan dipakai menghidupkan beban berupa lampu LED 

berdaya 3 Watt. 

6. Dapat menghasilkan energi listrik minimal 75 Wh per hari dengan asumsi dilewati 

motor 500 kali.  
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1.4. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tugas akhir ini secara garis besar terdiri dari lima bab, yaitu : 

1. BAB  I  PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang permasalahan, tujuan, spesifikasi sistem, dan sistematika 

penulisan. 

2. BAB II  LANDASAN TEORI 

Berisi pembahasan teori – teori penunjang perancangan sistem.  

3. BAB III PERANCANGAN SISTEM 

Berisi perancangan sistem yang meliputi perangkat keras maupun perangkat lunak. 

4. BAB  IV  PENGUJIAN DAN ANALISA 

Berisi pengujian sistem beserta analisa sebagai pengukur tingkat keberhasilan 

sistem terhadap spesifikasi sistem. 

5. BAB  V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi kesimpulan dan saran pengembangan sistem. 

 

 

 

 


