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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada bab ini akan dijelaskan tujuan dan latar belakang permasalahan yang mendasari 

pembuatan skripsi, spesifikasi alat yang akan direalisasikan dan sitematika penulisan 

skripsi.  

1.1. Tujuan 

Merancang dan merealisasikan sebuah alat Oscillating Water Column (OWC) yang 

dilengkapi dengan program user interface sebagai alat peraga materi kuliah Energi Baru 

dan Terbarukan FTEK UKSW. 

1.2. Latar Belakang 

Pada era ini,  Krisis energi dan pemanasan global merupakan issue utama di seluruh 

dunia, termasuk juga di Indonesia. Faktor yang menyebabkan hal ini terjadi diantaranya 

pemanfaatan sumber daya energi  yang berlebihan seperti nuklir, batu bara, dan sumber 

daya energi lainnya. Diketahui sumber energi tersebut digunakan sebagai penghasil energi 

pada kehidupan ini seperti energi listrik. Dunia modern ini, Energi listrik telah menjadi 

kebutuhan pokok, yang dikonsumsi oleh masyarakat di dunia. Mengingat populasi orang di 

dunia, setiap tahunnya mengalami peningkatan secara terus menerus. Semakin bertambah 

pula konsumsi energi listrik. Seiring dengan peningkatan konsumsi energi listrik tentu 

berimbas kepada banyaknya sumber daya alam yang dibangun. 

Akibat pemanasan global saat ini, terjadinya pencemaran lingkungan yang semakin 

hari tidak terhindari oleh limbah dan eksploitasi dari sumber daya alam yang berlebih. 

Pemanasan global telah berdampak negatif di bumi. Dampak negatif dari pemanasan 

global diantaranya cuaca/musim sulit diprediksi, banyak terjadi bencana alam dan lain 

sebagainya. Disamping itu, sumber energi yang digunakan saat ini untuk menghasilkan 

energi listrik merupakan sumber energi yang terbatas. Suatu saat akan habis dan 

mengakibatkan terjadinya krisis energi di masa yang akan datang. Dengan keadaan seperti 

ini, energi alam yang mudah dimanfaatkan merupakan energi alternatif untuk 

meminimalisir kekurangan sumber energi, seperti: energi matahari, angin, air dan 

gelombang laut. Energi tersebut merupakan energi yang dapat diperbaharui (energi 

terbarukan) yang ramah lingkungan. Wilayah Indonesia merupakan daerah yang kaya akan 



2 
 

lautan dan pulau sehingga potensi wilayah Indonesia menunjang pemanfaatan sumber 

energi gelombang laut dibanding dengan Negara-negara lain. Sumber energi gelombang 

laut ini disebut dengan istilah Oscillating Water Column. 

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

baru elektif konsentrasi Instrumen pada awal tahun 2014, yang dapat diambil oleh 

mahasiswa setelah menyelesaikan mata kuliah wajib dan wawasan di Fakultas Teknik 

Elektronika dan Komputer Universitas Kristen Satya Wacana. Mata kuliah ini, mahasiswa 

diajarkan berbagai macam teori tentang sumber energi terbarukan dan pemanenan energi 

listrik, seperti oscillating water column, energi angin (wind turbin), cahaya matahari, 

energi air (hydro power) dan lain-lain. Diluar dari teori, mahasiswa juga melakukan 

praktikum di laboratorium dengan menggunakan alat seperti hidrocell, solar cell, 

piezoelectric  dan lain-lain.  

Dari perkuliahan yang telah berlangsung pada semester lalu, mata kuliah Energi Baru 

dan Terbarukan merupakan mata kuliah baru pada awal tahun 2014 sehingga terinspirasi 

untuk membuat alat peraga / media karena matakuliah ini masih kekurangan alat peraga / 

media. Dan dosen pengampu berpandangan untuk menambahkan alat peraga / media. 

Tujuan alat peraga / media ini yaitu dapat memberikan gambaran secara sederhana dan 

nyata kepada mahasiswa dalam hal pemanenan energi listrik sehingga mahasiswa dapat 

memahami mengenai aplikasi dari teori Energi Baru Terbarukan dengan harapan dapat 

membantu menumbuh kembangkan minat dan kreasi tentang pengaplikasian matakuliah 

ini. 

Pada kesempatan ini, akan dibuat sebuah alat yang dinamakan  Oscillating Water 

Column. Alat ini terdiri dari sebuah motor dengan menggerakkan penampang yang 

berfungsi untuk memberi gelombang pada air seperti gelombang air laut, terletak pada 

sebuah penampang berbentuk bidang persegi panjang. Gelombang yang disalurkan 

menyebabkan kolom air menjadi naik dan turun [1] sehingga menekan kolom udara, 

akibatnya turbin akan bergerak. Oscillating Water Column merupakan alat yang dapat 

memanen energi yang ramah lingkungan. 
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1.3. Batasan Masalah 

Sesuai dengan surat tugas skripsi yang dikeuluarkan oleh Fakultas Teknik 

Elektronika dan Komputer Universitas Kristen Satya Wacana dengan nomor 

60/I.3/FTEKVIII/2014   pada tanggal 27 Agustus 2014, spesifikasi skripsi sebagai berikut: 

1. Dimensi Oscillating Water Column adalah 80 cm x 35 cm x 40 cm. 

2. Menggunakan supercapacitor 1F/5V untuk media penyimpanan energi listrik. 

3. Fasilitas yang disediakan alat peraga OWC sebagai berikut: 

a) Alat pembuat gelombang dapat diatur besar gelombang amplitudonya. 

b) Mampu mengukur arus dan tegangan pada keluaran generator, alat pembuat 

gelombang, supercapacitor dan beban. 

c) Mampu mengukur kecepatan turbin. 

4. Mampu menghasilkan Daya keluaran maksimal 100 miliwatt. 

5. Membuat buku pedoman praktikum Energi Baru dan Terbarukan (EE-779) 

untuk topik Oscillating Water Column dengan menggunakan beban yaitu LED 

1 watt dan percobaannya yaitu: 

a) Pengukuran kecepatan turbin 

b) Pengukuran arus dan tegangan pada alat pembuat gelombang. 

c) Pengukuran arus dan tegangan pada keluaran generator. 

d) Pengukuran arus dan tegangan pada supercapacitor. 

e) Pengukuran arus dan tegangan pada beban. 

f) Menghitung efisiensi alat. 

1.4. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab beserta penjelasannya, sebagai 

berikut: 

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

permasalahan yang mendasari pembuatan skripsi, spesifikasi alat yang akan direalisasikan 

dalam skripsi dan sitematika penulisan skripsi. 

BAB  II   Dasar Sistem pada bab akan dibahas teori-teori mendasar yang mendukung 

pembuatan skripsi ini yang meliputi prinsip Bernoulli, Wave Motion, Wave Energy and 

Power,  ACS712 dan PCDUINO3. 

BAB III Perancangan Sistem, pada bab ini akan dibahas mengenai perangkat keras 

dan perangkat lunak dari sistem. Perancangan perangkat keras meliputi perancangan modul 
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mekanik, dan  modul elektronik yang terdiri dari sensor, aktuator dan pengendali utama. 

Sedangkan untuk perancangan perangkat lunak meliputi perancangan perangkat lunak 

pcDuino  

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

perangkat keras maupun perangkat lunak yang telah dirancang dan direalisasikan. 

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

pengembangan. 

  

 




