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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dijelaskan latar belakang permasalahan yang mendasari 

pembuatan skripsi, spesifikasi alat yang akan direalisasikan dan sistematika 

penulisan skripsi. 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pemenuhan energi listrik pada saat ini sebagian besar berasal dari 

pembangkit listrik yang berbahan bakar fosil yang tidak dapat diperbaharui dan 

semakin berkurang jumlahnya, selain itu terdapat masalah lain yaitu mengenai 

persebaran penyediaan energi listrik yang belum merata, seperti yang terjadi pada 

distribusi listrik di beberapa daerah, pada daerah-daerah terpencil masih banyak 

masyarakat yang belum dapat menikmati energi listrik akibat sulitnya membangun 

jaringan listrik. Oleh karena itu diperlukan alternatif lain yaitu pembangkit listrik 

dari pemanfaatan energi baru dan terbarukan salah satunya pemanfaatan energi 

dari arus laut. 

Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan di wilayah perairan Indonesia 

terutama selat-selat yang menghadap Lautan Hindia dan Samudera Pasifik 

ternyata memiliki arus laut yang kuat sehingga menyimpan potensi yang bisa 

dimanfaatkan secara maksimal untuk membangkitkan energi listrik dari sumber 

energi arus laut. Berbeda dengan energi gelombang laut yang hanya terjadi pada 

kolom air di lapisan permukaan saja, arus laut bisa terjadi sampai pada lapisan 

yang lebih dalam dan bahkan sampai ke dasar laut. Kelebihan karakter fisik arus 

laut ini memberikan peluang yang lebih optimal dalam pemanfaatan konversi 

energi kinetik menjadi energi listrik [1]. 

Fakultas Teknik Elektronika dan Komputer Satya Wacana Salatiga 

memiliki mata kuliah EBT (Energi Baru dan Terbarukan) yang fokus dalam  

penelitian dan pengembangan di bidang energi terbarukan selain energi fosil, 

salah satunya adalah pemanfaatan energi arus laut PLTAL (Pembangkit Listrik 

Tenaga Arus Laut). Maka dibutuhkannya alat peraga Energi Baru dan Terbarukan 

“Marine Current Turbines” yang menunjang dan membantu mahasiswa untuk 
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belajar dan meneliti tentang Energi Baru dan Terbarukan khususnya energi arus 

laut. 

 

1.2 Spesifikasi Sistem 

Sesuai dengan surat tugas skripsi yang dikeluarkan oleh Fakultas Teknik 

Elektronika dan Komputer Universitas Kristen Satya Wacana dengan nomor 

84/I.3/FTEK/XII/2013 pada tanggal 20 Desember 2013, spesifikasi skripsi ini 

adalah sebagai berikut : 

Alat yang akan dirancang diharapkan dapat memenuhi spesifikasi sebagai berikut: 

1. Dimensi alat sekitar 80 cm x 30 cm x 40 cm. 

2. Pompa air maksimal 150 Watt 9000 L/h Tinggi maksimum 5 Meter 

3. Menggunakan turbin Vertical Axis Darrieus, Gorlov, dan Achard 

4. Menggunakan Generator AC 12 V maksimal 400 Watt 

5. Menggunakan Akumulator dengan Accu 12V/ 1,2 Ah 

6. Dapat melihat keluaran tegangan dan arus dengan display 7 segmen 

 

1.3 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan pada skripsi ini terdiri dari 5 bab. 

Pada Bab 1 akan diuraikan mengenai latar belakang permasalahan yang mendasari 

pembuatan skripsi, spesifikasi sistem yang akan direalisasikan serta sistematika 

penulisan skripsi. Bab 2 berisi tentang dasar teori yang menunjang dari 

skripsi.Bab 3 berisi pembahasan perancangan sistem. Bab 4 berisi data pengujian- 

pengujian yang dilakukan beserta analisa. Bab 5 berisi tentang kesimpulan dari 

hasil pengujian serta saran-saran untuk pengembangan skripsi selanjutnya. 


