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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada bab ini dijelaskan latar belakang permasalahan, spesifikasi alat yang akan 

direalisasikan dan sistematika penulisan skripsi. 

1.1. Latar Belakang 

Mata kuliah Energi Baru dan Terbarukan (EE-779) merupakan salah satu 

mata kuliah elektif yang dapat diambil oleh mahasiswa Fakultas Teknik 

Elektronika dan Komputer Universitas Kristen Satya Wacana. Pada mata kuliah 

ini mahasiswa diajarkan tentang teori dasar sumber energi yang selalu terbarukan 

yang meliputi angin, cahaya matahari, gelombang air, getaran  benda, gelombang 

elektromagnetik dan masih banyak yang lainnya. Di dalam mata kuliah ini, selain 

diajarkan teori dasar memanen energi juga terdapat praktikum berupa praktek 

langsung dengan alat pemanen energi seperti teori yang telah diajarkan dengan 

menggunakan alat jadi seperti hidrocell, pizoelectric, solar cel maupun buatan 

sendiri seperti lilitan koil yang terinduksi magnet membentuk medan 

elektromagnetik.  

Dari perkuliahan pada mata kuliah Energi Baru dan Terbarukan yang 

baru saja berjalan pada tahun lalu, dosen pengampu berpandangan bahwa belum 

ada alat peraga / media yang dapat memberikan gambaran secara sederhana dan 

nyata akan penerapan dasar teori yang telah diajarkan dalam mata kuliah ini. Oleh 

karena itu, dosen pengampu mata kuliah Energi Baru dan Terbarukan mempunyai 

keinginan untuk mempunyai alat peraga / media dalam perkuliahan untuk 

memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai aplikasi dari teori Energi 

Baru dan Terbarukan sehingga mahasiswa dapat memahami dengan baik dari segi 

teori dan aplikasi yang diharapkan menumbuh kembangkan minat dan kreasi 

mahasiswa. 

Dari uraian diatas maka akan dibuat sebuah alat yang dinamakan 

Horizontal Axis Wind Turbine (HAWT). Sebagaimana tujuan dari penelitian ini 

yakni merancang dan merealisasikan sebuah turbin angin sebagai alat peraga serta 

pedoman praktikum materi kuliah Energi Baru dan Terbarukan FTEK UKSW. 

Alat ini terdiri dari sebuah kipas / kincir (blade) yang dapat berputar dengan poros 
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horisontal. HAWT merupakan alat yang dapat menghasilkan energi yang cukup 

besar, dan memiliki potensi yang cukup besar jika terus dikembangkan dan 

diterapkan dalam kenyataannya. 

 

1.2. Spesifikasi Sistem 

Sesuai dengan surat tugas skripsi yang dikeluarkan oleh Fakultas Teknik 

Elektronika dan Komputer Universitas Kristen Satya Wacana dengan nomor 

41/I.3/FTEK/VIII/2014 pada tanggal 7 Agustus 2014, spesifikasi skripsi ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Mempunyai dimensi diameter blade 25 cm, dan nosecone 5 cm. 

2. Mempunyai tinggi tiang ke poros 30 cm. 

3. Mampu mengukur kecepatan angin yang datang, mengukur arus yang 

dihasilkan, mampu mengukur tegangan yang dihasilkan. 

4. Mampu menghasilkan output power 1,5 W. 

5. Mampu menghasilkan efesiensi 20%. 

6. Menggunakan aki berkapasitas kecil untuk penyimpanan. 

7. Menggunakan lampu LED dengan beberapa ukuran. 

8. Mempunyai 2 macam bentuk dan jumlah blade yang berbeda. 

9. Mampu mengamati serta merekam hasil percobaan dengan menggunakan 

PCDuino. 

1.3. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan pada skripsi ini terdiri dari lima 

bab, berikut adalah penjelasan dari kelima bab tersebut. 

BAB I Pendahuluan, pada bab ini akan dijelaskan tujuan dan latar 

belakang permasalahan yang mendasari pembuatan skripsi ini, spesifikasi alat 

yang akan direalisasikan dalam skripsi dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II Dasar Teori, bab ini berisi tentang pembahasan beberapa dasar 

teori yang mendukung pembuatan skipsi yang meliputi sensor ACS712, voltage 

divider, PCDuino Dual Core A20, generator, storage system, lampu led, teknik 

analisis respon mahasiswa, dan dasar teori lainnya yang mendukung pembuatan 

skripsi. 
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BAB III Perancangan Sistem, bab ini berisi tentang penjelasan perangkat 

keras dan perangkat lunak dari sistem. Perancangan perangkat keras meliputi 

perancangan modul mekanik, dan modul elektronik yang terdiri dari sensor dan 

pengendali kecepatan angin. Sedangkan untuk perancangan perangkat lunak 

meliputi perancangan perangkat lunak PCDuino yang terdiri dari ADC. Pada bab 

ini juga dijelaskan tentang modeling dan simulasi sistem yang dirancang. 

BAB IV Pengujian dan Analisis, pada bab ini akan dijelaskan tentang 

pengujian perangkat keras maupun perangkat lunak yang telah dirancang dan 

direalisasikan, simulasi sistem dan analisis respon mahasiswa terhadap alat peraga. 

BAB V Penutup, bagian penutup berisi tentang kesimpulan dan saran-

saran pengembangan. 

  

 


