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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Isu kelangkaan energi, perubahan iklim dunia, dan pemanasan global menjadi 

sorotan masyarakat luas, bahkan seluruh dunia mulai berlomba-lomba menyuarakan 

tentang penyelamatan lingkungan. Penggunaan bahan bakar fosil, polusi udara, 

sampai kebakaran hutan disebut-sebut sebagai penyebab dari rusaknya lingkungan. 

Berbagai cara dilakukan untuk mencoba mengurangi efek dari pemanasan global 

tersebut. 

Energi merupakan kebutuhan pokok bagi kegiatan sehari-hari, misalnya dalam 

bidang industri, dan rumah tangga. Dalam pemanfaatan energi diperlukan kebijakan 

dan pengaturan yang lebih baik dan terencana, yang dikenal sebagai konservasi 

energi. Konservasi energi adalah penggunaan energi disertai usaha-usaha mencari 

teknologi baru dengan memanfaatkan sumber energi terbarui (misalnya sinar 

matahari, tenaga air, panas bumi) dengan lebih efisien. Untuk jangka panjang hal itu 

dapat berarti menggunakan energi sedemikian rupa sehingga dapat menekan kerugian 

energi seminimal mungkin. Sedangkan untuk jangka pendek, konservasi energi dapat 

dilakukan melalui langkah-langkah penghematan energi maupun penggunaan energi 

yang terdapat di alam, misal panas matahari.  

Pemanfaatan energi matahari sebagai energi alternatif semakin banyak 

diminati. Hal demikian dapat dirasakan sebagai akibat dari terus menipisnya sumber 
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energi yang berasal dari bumi seperti batu bara dan minyak bumi. Oleh karena itu 

perlu dari sumber energi lain yang sekiranya masih sangat melimpah, maka yang 

diperlukan sekarang adalah bagaimana dapat memanfaatkan sumber energi lain 

tersebut yang diantaranya adalah energi matahari. Untuk daerah Indonesia yang 

paling sesuai dalam penerapan pengganti sumber energi minyak adalah energi 

matahari karena Indonesia terletak di daerah katulistiwa yang sepanjang tahun selalu 

mendapat sinar matahari. Energi surya adalah energi yang tidak polutif, bersifat 

kontinyu dan tidak dapat habis. Semua itu merupakan alasan utama dalam 

pengembangan dan pemanfaatan energi surya. 

 

1.2 Perumusan Masalah  

 Di dalam penelitian ini akan dibuat suatu model perahu tenaga matahari dengan 

dimensi perahu 120 cm x 40 cm x33cm, ukuran solar cell  51,2 cm x 36,7 cm x 1,7 

cm. Dari model perahu tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui tahanan dan 

stabilitas perahu,  kemampuan solar cell  yang diterapkan pada model perahu. 

 

1.3 Pembatasan Masalah  

1. Perhitungan dibatasi tentang tahanan dan stabilitas perahu. 

2. Tidak membahas mengenai daya motor dan kecepatan perahu. 

3. Dalam pengujian perahu dibatasi hanya pada air tenang. 

4. Menggunakan desain perahu yang ada. 

5. Alat yang digunakan dalam pengujian yaitu: 
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a. Perahu yang digunakan adalah jenis miniatur dari bahan fiberglass. 

b. Untuk mengubah energi matahari menjadi energi listrik digunakan 

solar cell, dengan tipe polycristaline,  daya 21 Watt dan tegangan 12 

Volt. 

c. Dalam pengaturan arus yang masuk ke dalam akumulator dan motor 

digunakan sebuah charger control.  

d. Baterai penyimpan (Akumulator) jenis lead acid dengan tegangan 12 

Volt dan arus 5 Ampere. 

e. Motor penggerak digunakan motor DC dengan tegangan 12 Volt. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat 

Tujuan dari perancangan ini adalah :  

a. Menghasilkan satu sistem yang menggunakan solar cell untuk 

menggerakkan perahu. 

b. Mengetahui kelebihan dan kekurangan yang ada di dalam sistem perahu 

energi surya. 

c. Menganalisis besarnya beban motor listrik berdasarkan perhitungan 

tahanan perahu. 

d. Menganalisis stabilitas perahu ketika dijalankan.  
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Adapun manfaat yang diharapkan dalam rancang bangun  ini adalah : 

1. Memberikan gambaran mengenai pengunaan sistem photovoltaic yang 

merubah energi surya menjadi energi listrik kemudian dikonversi menjadi 

gerak mekanik pada model perahu. 

2. Diharapkan bisa digunakan untuk penelitian dan pengembangan energi 

tenaga surya khususnya mengenai photovoltaic (solar cell).  

3. Mendukung pemerintah  dalam  program pemanfaatan energi terbarukan.  

4. Memberikan solusi dalam pengurangan pemakaian bahan bakar minyak 

sebagai bahan bakar utama.  

 

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN 

Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini dibuat sistematika penulisan 

sebagai berikut : Bab I Pendahuluan, meliputi latar belakang, perumusan masalah, 

pembatasan masalah, tujuan penulisan,   sistematika penulisan. Bab II Tinjauan 

Pustaka, pada bagian ini dikutip beberapa penelitian yang dilakukan oleh para peneliti 

dahulu, pengenalan alat yang akan digunakan. Bab III LandasanTeori, membahas 

tentang pengertian perahu tenaga surya,  solar cell, baterai,  sistem mekanik.  Bab IV  

Metode Perancangan, pada bab ini menjelaskan diagram alir penelitian,  tentang 

bahan dan alat dan kesulitan-kesulitan yang pernah dijumpai. BAB V Perhitungan 

Mekanik, membahas tentang perhitungan tahanan dan stabilitas perahu. Bab VI   

Kesimpulan dan Saran, membahas tentang kesimpulan dan saran dari perancangan 

model perahu tenaga matahari. Daftar Pustaka, Lampiran. 




