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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah  

  Sumber angin merupakan salah satu sumber energi alternatif yang 

ramah lingkungan, bebas polusi dan merupakan sumber energi yang 

terbarukan (renewable energy). 

 M. Nashar (2004), mengatakan Energi angin di Indonesia belum 

termanfaatkan  padahal Indonesia adalah Negara yang memiliki sekitar 

17.500 pulau dan lebih dari 81.290 km panjang pantai atau no.2 di dunia. 

Dengan lokasi yang terletak di daerah katulistiwa, Indonesia memiliki 

potensi tenaga angin yang sangat besar yaitu sekitar 450.000 MW. Sampai 

saat ini Indonesia belum memiliki pembangkit listrik tenaga angin untuk 

supply listrik padahal potensi dari energi angin ini sangatlah potensial. 

 Sumber energi angin alternatif yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari dan tanpa harus terbebani dengan pajak pada PLN masih sedikit. 

Aznar Ismail {2005), melakukan penelitian tentang perancangan alat 

untuk menjawab permasalahan tersebut dalam penelitiannya mengatakan 

bahwa putaran kubah masjid ternyata dapat difungsikan sebagai penggerak 

dinamo sehingga akan menghasilkan energi listrik dengan diameter kubah 

sebesar 50 cm pada kecepatan angin 2,5 m/s dapat menghasilkan tegangan 

12 Volt dan daya 6 Watt, sedangkan untuk menghasilkan energi listrik yang 



lebih besar disarankan dengan menambah diameter kubah masjid menjadi 

lebih besar sehingga putaran yang dihasilkan akan lebih maksimal.  

Kendati demikian dari hasil penelitian yang di lakukannya hanya 

difokuskan pada bagian gear box untuk transmisi kubah sehingga untuk 

bagian elektriknya masih belum dibahas lebih jauh 

Berangkat dari permasalahan ini kami memperoleh gagasan untuk 

mengembangkan lebih lanjut dengan menambahkan rangkaian mikro 

AT89S52 sebagai pengendali dari sistem, disamping itu kami juga 

menggunakan peralatan-peralatan seperti tester muatan aki, konverter 

penjembatan DC ke DC, rangkaian inverter untuk mengubah dari DC 

menjadi AC dan komponen pendukung lainya sehingga hasil yang 

diharapkan akan lebih baik dan dapat menjadi solusi alternatif untuk 

kebutuhan energi. 

1.2. Perumusan Masalah 

Dalam eksperimen yang akan kami lakukan tentang rancang bangun 

model pembangkit energi listrik alternatif dengan memanfaatkan putaran 

kubah masjid dan terkendali dengan mikro AT89S52 tersebut lebih 

difokuskan pada bagian elektriknya saja dan bagian mekaniknya 

mengambil data dari penelitian terdahulu, oleh sebab itu untuk 

memudahkan dalam analisa masalah dapat dirumuskan sebagai berikut: 

”Bagaimana merancang dan membuat sebuah model pembangkit energi 

listrik alternatif dengan memanfaatkan putaran kubah masjid terkendali 

mikro AT89S52.” 
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1.3.  Pembatasan Masalah 

Agar masalah yang dibahas dalam topik Tugas Akhir ini tidak 

melebar maka perlu dibatasi sebagai berikut:  

1. Energi listrik yang dihasilkan nantinya berupa sumber daya AC 220 

Volt/50hz   

2. Dalam tugas akhir ini kami hanya membahas mengenai bagian 

elektriknya saja. 

1.4.  Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam eksperimen ini yaitu: 

1. Mengaplikasikan mikrokontroler AT89S52 pada rancang bangun 

model pembangkit energi listrik alternatif dengan memanfaatkan 

putaran kubah masjid. 

2. Membuat model sebuah alat yang dapat difungsikan sebagai 

pembangkit energi  listrik alternatif. 

3. Menggunakan mikro AT89S52 karena harganya murah dan mudah 

didapatkan. 

1.5.  Manfaat Penelitian 

 Dengan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu: 

1. Dapat menyumbangkan suatu model alat yang bersifat alternatif 

untuk membangkitkan energi listrik guna kebutuhan sehari-hari. 

2. Sebagai sarana belajar mahasiswa dari teori-teori yang telah dipelajari 

selama kuliah. 
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1.6.  Metode penelitian 

 Dalam penyusunan dan pembuatan Tugas Akhir ini penulis 

menggunakan beberapa metode diantaranya sebagai berikut :  

1. Metode Perancangan  

Metode ini digunakan untuk memberikan gambaran singkat tentang objek 

penelitian yang dilakukan sampai pada hasil penelitian yang diharapkan. 

2. Metode Pustaka 

Metode ini digunakan sebagai sumber teori dan landasan dalam penelitian, 

serta sebagai acuan dalam penyusunan laporan penelitian. 

3. Metode Observasi (Pengamatan) 

Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan metode observasi 

(pengamatan) terhadap aplikasi peralatan tersebut terhadap lampu neon.  

Bahan dan alat  

Bahan yang digunakan disini dalam bentuk hardware dan software. 

Untuk hardware sendiri dibagi dalam beberapa blok rangkaian yang setiap 

dari rangkaian tersebut memerlukan komponen sesuai dengan kebutuhanya. 

Rangkaian penyearah : LM 7805 dan Condensator. 

Rangkaian penyimpan : LM 324, LED, Resistor, REF50Z, baterai. 

Rangkaian penguat : Mikrokontroler AT89S52, Kondensator kristal, 4N25, 

C1061, 2N3055, Resistor, trafo step-up. 

Alat yang digunakan : Solder, atraktor, multitester, Osiloskop, lampu, lub, 

pinset, tang potong, tang lancip, jumper penghubung, dlsb. 
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Lokasi dan waktu 

Adapun lokasi pembuatan alat dan pengujian dilakukan di kos-kosan 

dan Lab Teknik Elektro UMS. Sedangkan waktu pembuatan alat dan 

laporannya dimulai pada bulan Juni 2007 sampai selesai. 

a. Pengamatan 

Dalam pengamatan disini dilakukan pada masing-masing blok mulai 

dari rangkaian penyimpan, penyearah, dan penguat.  

Pada rangkaian penyimpan meliputi : Rangkaian tester muatan aki dimana 

dimaksudkan  untuk mengetahui kerja rangkaian terhadap kapasitas muatan 

yang dialirkan pada aki. 

Rangkaian penyearah : Mengamati kinerja dari LM7805 dimana komponen 

ini yang merubah keluaran aki 12 V DC menjadi 5 V DC yang kemudian 

akan digunakan untuk mensuplay mikrokontroler AT89S52. 

Rangkaian penguat : Besar penguatan yang dihasilkan oleh Tr 2N3055 

yang tersusun secara darlington dan di kuatkan oleh travo Step-up. 

Dari pengamatan yang telah dilakukan disini sebenarnya bertujuan untuk 

mengetahui berapa besar arus dan bagaimana reaksinya saat diberikan 

beban lampu. 

b. Pengujian dan Analisa 

Urutan cara pengujian tester muatan aki pada rangkaian penyimpan sbb : 

Saat posisi ON alat akan langsung mendeteksi kapasitas muatan yang ada 

pada aki dan menampilkanya dalam bentuk nyala lampu indikator empat 

warna hijau, kuning, jingga, merah.  
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Pada rangkaian penyearah saat rangkaian diberi sumber berapa outputan 

pada LM7805. 

Pada rangkaian penguat saat rangkaian semua sudah bekerja dan beban 

lampu neon sudah terpasang selanjutnya mulai dilakukan pengujian 

terhadap rangkaian.  

1.7.  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan Tugas Akhir ini menggunakan sistematika 

penulisan yang dibagi dalam beberapa Bab yaitu :  

BAB I  : PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, 

pembatasan masalah, maksud dan tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika 

penulisan.  

BAB II  : DASAR TEORI 

 Bab ini berisi tentang dasar teori yang mendukung Tugas 

Akhir dan teori yang melandasi proses pembuatan alat.  

BAB III  : PERANCANGAN DAN PEMBUATAN ALAT 

 Bab ini berisi tentang perancangan setiap blok rangkaian 

dan proses pembuatan alat dari awal sampai akhir hingga 

alat siap diujicoba.  
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BAB IV  : PENGUJIAN ALAT  DAN ANALISA 

 Bab ini berisi tentang peralatan untuk menguji, 

menganalisa kinerja, analisa dan penjelasan tata cara 

pengoperasian alat.  

BAB V  : PENUTUP 

 Bab ini berisi kesimpulan dan saran untuk 

mengembangkan alat lebih lanjut dalam penelitian serupa 

dimasa yang akan datang. 

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN 
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