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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi semakin inovatif guna mempermudah 

manusia dalam melakukan pekerjaan. Namun perkembangan teknologi tidak 

lepas dari sumber energi yang digunakan. Contohnya hampir semua 

kendaraan bermotor di dunia menggunakan energi bahan bakar minyak atau 

yang biasa disebut dengan BBM. Seperti dewasa ini, sumber energi semakin 

hari semakin menipis, maka dibutuhkan energi lain sebagai alternatif sumber 

energi baru untuk mengurangi krisis energi yang pada akhirnya akan 

meningkatkan kesejahteraan manusia.  

Oxford Dictionary mendefinisikan energi alternatif sebagai energi 

yang digunakan bertujuan untuk menghentikan penggunaan sumber daya 

alam atau pengrusakan lingkungan. Ada banyak sekali sumber daya primer 

alam yang terbarukan dan bisa digunakan untuk menghasilkan energi salah 

satunya energi listrik (Djiteng Marsudi, 2005) baik sumber bersifat alamiah 

seperti cahaya, angin dan air maupun yang bersifat material fisika seperti 

magnet permanen, perbedaan tekanan dan efek grafitasi. Energi yang 

dihasilkan oleh magnet permanen dapat berlangsung selama 400 tahun 

hingga daya magnetnya hilang selain itu juga tanpa efek pencemaran 

lingkungan. Semua itu bisa didayagunakan berdasarkan analisis ilmiah dan 

eksperimen sehingga benar-benar didapatkan hasil yang nyata. 
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Integrasi antara teknologi yang menggunakan energi terbarukan 

sangat membantu kegiatan manusia disamping menyelamatkan bumi ini 

karena bersifat ramah lingkungan dan bisa mengurangi pemanasan global. 

Perkembangan ini salah satunya bisa diwujudkan dalam bidang transportasi 

yang pada akhirnya bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada 

manusia.  

Sepeda listrik adalah sebuah alat transportasi yang ramah lingkungan, 

didesain untuk mengurangi emisi dari kendaraan bahan bakar minyak serta 

dapat digunakan untuk sarana rekreasi, fitness dan olahraga lainnya. 

Penelitian ini akan dikembangkan untuk sepeda listrik dengan menggunakan 

generator magnet permanen yang sekaligus memiliki fungsi sebagai motor. 

Generator sebagai pembangkit listrik dengan penggerak kayuhan sepeda yang 

kemudian mengisi akumulator dan motor akan menggerakan roda sepeda 

dengan menggunakan sumber listrik dari akumulator tersebut. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana merancang generator  magnet permanen untuk sepeda listrik 

dengan kayuhan sepeda sebagai penggeraknya. 

2. Bagaimana besar tegangan dan arus yang dihasilkan generator magnet 

permanen dengan kecepatan putar rotor (RPM) tertentu yang kemudian 

disimpan dalam akumulator. 
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1.3. Batasan Masalah 

Untuk menghindari persepsi yang salah dan meluasnya pembahasan, 

maka pembahasan masalah penelitian ini adalah pada : 

1. Penelitian ini hanya membahas sejauh mana kemampuan generator 

dengan kayuhan sepeda sebagai penggerak mula untuk menghasilkan 

listrik.  

2. Sepeda yang digunakan sebagai sepeda listrik masih dalam keadaan statis 

ketika pengujiannya.  

3. Penelitian ini hanya menganalisa hasil output arus dan tegangan yang  

dihasilkan dari generator magnet permanen dengan kecepatan putar rotor 

(RPM) tertentu yang kemudian disimpan dalam akumulator. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Merancang generator magnet permanen untuk sepeda listrik dengan 

kayuhan sepeda sebagai penggeraknya. 

2. Untuk mengetahui besar tegangan dan arus yang dihasilkan generator 

magnet permanen dengan kecepatan putar rotor (RPM) tertentu yang 

kemudian disimpan dalam akumulator. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan pada penelitian ini antara lain adalah: 

1. Menambah pengetahuan pada bidang elektro, khususnya konsentrasi 

sistem tenaga listrik dalam hal pembangkitan energi listrik dengan 

generator magnet permanen dan penerapannya di kehidupan sehari-hari.  

2. Peneliti dapat mengetahui cara merancang dan membuat generator 

magnet permanen untuk sepeda listrik. 

3. Memberikan usulan konkrit energi terbarukan dan alat transportasi 

alternatif yang ramah lingkungan, yang dapat mengurangi penggunaan 

energi bahan bakar. 

4. Dapat digunakan sebagai referensi untuk pengembangan generator 

magnet permanen dan aspek-aspek yang terkait. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Tugas Akhir ini terdiri dari lima bab yang disusun dengan 

sistematika sebagai berikut: 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, pembatasan masalah, manfaat dan tujuan 

penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi telaah penelitian dan dasar teori yang berkaitan 

dengan desain generator magnet permanen untuk sepeda listrik. 
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BAB 3  : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas tata cara pelaksanaan dan perancangan, 

dimulai dari bahan dan peralatan yang harus disiapkan, tahap 

yang harus dilakukan dari awal sampai akhir penelitian. 

BAB 4  : ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini memuat analisa dan pembahasan penelitian desain 

generator magnet permanen untuk sepeda listrik. 

BAB 5  : PENUTUP 

Bab ini membahas kesimpulan hasil penelitian dan saran untuk 

pengembangan ke arah yang lebih baik. 

DAFTAR PUSTAKA 


