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PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SPEED BUMP  

SEBAGAI SUMBER ENERGI ALTERNATIF 

Agus Munadi 

Fakultas teknik, Jurusan teknik Elektro – Universitas Muhammadiyah Surakarta 

e-mail : Munady_22@yahoo.co.id 

Abstrak - Listrik merupakan energi yang mempunyai peran penting dalam 

kehidupan manusia. PT. PLN sebagai penyedia energi listrik sekarang ini mengalami 

kesulitan untuk mencukupi kebutuhan energi listrik nasional. hal ini disebabkan karena 

kebutuhan listrik jauh lebih besar dibandingkan dengan kapasitas pembangkitan energi 

yang ada saat ini. Kondisi demikian, mendorong untuk mencari dan mengkaji 

pemanfaatan sumber energi baru, yang sifatnya terbarukan, murah, ramah lingkungan 

serta jumlahnya tidak terbatas, Pembuatan Pembangkit Listrik Tenaga Speed Bump ini 

bertujuan untuk merencanakan speed bump / polisi tidur dapat menjadi sumber energi 

untuk pembangkit listrik. sekaligus memanfaatan energi terbarukan secara optimal 

terutama jalan raya. Pemanfaatan polisi tidur untuk pembangkit listrik ini menggunakan 

sistem tuas. Sistem pembangkit ini memanfaatkan alternator magnet permanen 2 kutub 

keluaran AC sebagai pembangkit listrik. Analisa tegangan yang dihasilkan alternator 

tergantung pada gaya pijakan speed bump yang memutar rotor alternator. Gaya pijakan 

speed bump sebesar 608.2 Newton mampu menghasilkan putaran 650 rpm pada pole 

alternator, dengan dibebani lampu LED 240 mA/12V dapat menghasilkan tegangan rata-

rata sebesar 11.26 volt DC, sedangkan saat terhubung dengan penyimpan energi accu 

dengan kapasitas 12 volt DC 10 Ah, alternator menghasilkan arus rata-rata sebesar 1.68 

Ampere. 

 

Kata kunci : pembangkit   listrik  speed bump,   tuas,   flywheel,  alternator  

                magnet permanen 

 

I. PENDAHULUAN  

Ada beberapa persoalan penting yang 

sekarang ini dihadapi sistem kelistrikan di 

Indonesia. Penggunaan energi listrik 

sekarang semakin meningkat, sedangkan 

pasokan energi listrik di tuntut untuk 

memenuhi kebutuhan energi listrik tersebut. 

Penambahan pembangkit energi listrik 

merupakan salah satu cara untuk dapat 

memenuhi kebutuhan energi listrik 

konsumen. Selain itu, sekarang sedang di 

galakkan tentang penghematan energi listrik. 

Oleh sebab itu, timbul cara pemecahan 

masalah tersebut yaitu dengan 

memanfaatkan potensi alam sebagai energi 

listrik alternatif untuk mengurangi beban 

dari pasokan energi listrik pemerintah. 

Persoalan penting lain yang dihadapi di 

Indonesia adalah persoalan kendaraan 

bermotor. Jumlah kendaraan bermotor yang 

melintas jalan raya sekarang ini semakin 

meningkat. Rasio kendaraan  bermotor yang 

melintas di jalan raya semakin cepat 

sehingga jalan raya jarang sepi. Jutaan 

energi gerak kendaraan di jalan raya atau 

TOL dengan kerapatan 10 detik/kendaraan  

 Gambar 1. Hukum Newton

mailto:Munady_22@yahoo.co.id


 
 

perlu dimanfaatkan. Salah satu 

pemanfaatannya adalah dengan membangun 

Pembangkit Listrik Tenaga Roda Berjalan. 

Ide gila ini sebelum dibuang ke tempat 

sampah, ada baiknya diperlihatkan dahulu 

kepada umum. Barangkali ada orang gila 

yang jenius dan baik yang mau 

memanfaatkannya. (Kompas, 05/03/2008). 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA.  

Pencarian energi alternatif dari sumber 

energi yang mempunyai potensi  namun 

sering diabaikan. Kebutuhan energi yang 

berbanding lurus dengan peningkatan 

eksponensial populasi umat manusia 

membuat manusia secara cepat harus beralih 

menuju sumber energi alternatif terbarukan. 

Bila semua massa kendaraan memiliki 

potensi energi yang dapat dibangkitkan 

menjadi energi listrik, maka dengan 

memanfaatkan media jalan raya dan suatu 

mekanisme tertentu yang dirancang pada 

jalan raya, memungkinkan dapat dihasilkan 

energi listrik dari sumber yang belum 

disadari sebelumnya. (Priananda, 2009). 

Tersedianya sumber energi alternatif seperti 

speed bump, maka di area parkir Universitas 

Muhammadiyah Surakarta sangat potensial 

untuk pembuatan atau perakitan Pembangkit 

Listrik Tenaga speed bump. 

Harvesting energy adalah 

pembahasan yang menarik sistem elektrikal 

ini bisa  benar-benar efektif digunakan 

mengingat energi sangat dibutuhkan 

manusia untuk sebagai media penyimpan 

energi dari sumber energi alternatif. 

Menunjang aktivitas kehidupan. Dalam 

jurnal ilmiah “Electricity from  Traffic” 

Verma mengemukakan ide untuk membuat 

energi terbarukan sekaligus ramah lingkungan 

IC LTC 3588, regulator, sistem elektrikal, 

sistem charge dengan  memanfaatkan beban. 

2.1 Landasan teori  

Hukum gerak newton adalah tiga 

hukum fisika yang menjadi dasar mekanika 

klasik. Hukum ini menggambarkan 

hubungan antara gaya yang bekerja pada 

suatu benda dan gerak yang disebabkannya. 

Hukum ini telah dituliskan dengan 

pembahasaan yang berbeda-beda selama 

hampir 3 abad, 

Berdasarkan hukum newton. Gaya tekan 

kendaraan terhadap speed bump         yang 

terdapat   di jalan   

 raya di manfaatkan untuk menggerakan tuas 

yang terhubung dengan speed bump. 

Perhitungan gaya tekan roda kendaraan 

dinyatakan dengan persamaan : 

Gaya tekan yang di berikan ban depan: 

            ……………………… (2.1) 

Gaya tekan yang di berikan ban bekalang : 

               …………………… (2.2) 

Dengan : 

       =  Massa pada roda depan 

          =  Massa pada roda belakang 

   =  Grafitasi bumi (9.81    ⁄ ) 

Tuas terhubung 

dengan speed 

bump 

Tuas terhubung 

dengan speed 

bump 

http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_fisika
http://id.wikipedia.org/wiki/Mekanika_klasik
http://id.wikipedia.org/wiki/Mekanika_klasik
http://id.wikipedia.org/wiki/Gaya
http://id.wikipedia.org/wiki/Gerak


 
 

Gambar 2. Desain system

 
Gambar 3. Perencanaan system 

 
Gambar 4. Bagian dalam system 

 

III. METODE PENELITIAN  

 

Penelitian yang baik akan 

menghasilkan suatu  pekerjaan yang baik 

pula. Guna menghasilkan hal tersebut, perlu 

diadakannya suatu prosedur penelitian. 

Adanya suatu prosedur ini diharapkan 

pekerjaan dapat dilaksanakan secara 

berurutan dan berkelanjutan tanpa harus 

mengganggu jenis pekerjaan lainnya.  

Rangkaian yang dibuat meliputi plat 

besi yang digunakan sebagai pijakan beban, 

kemudian dihubungkan dengan Tuas yang 

menarik mumutarkan gearbox. Flywheel 

dihubungkan ke gearbox sehingga 

menghasilkan putaran yang cepat dan 

memutarkan alternator menghasilkan energi 

listrik. 
 

 

3.1 Pembuatan Alat 

Pembuatan alat meliputi: 

1. Merangkai rangka mesin sesuai yang 

diharapkan. Pembuatan di bengkel 

bubut dan las. 

2. Membubut As besi sesuai degan As 

pada gearbox dan flywheel. 

3. Merangkai pengendali tenganan. 

Dengan penguat transistor bipolar 

(BJT) tipe 2n 3055, dan diode brigde. 

 3.2 Pengujian Sistem Pengujian system 

meliputi : 
 

1. Pengujian mesin dengan menyambungkan 

output dengan VU tegangan, Lampu LED 

DC 12 volt, dan akumulator. 

2. Pengukuran output RPM, tegangan dan 

arus saat speed bump dilewati motor 

dengan kecepatan yang berbeda/ 

memberikan pijakan pada speed bump. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Flowchart penelitian 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1. percobaan pertama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2. hasil pengukuran   

 

 

 

 

 

   

Gambar 6.Grafik percobaan                                                         

IV. ANALISIS 

Analisa data yang dilakukan dari 

pengujian sistem adalah data yang akan 

diambil berupa data gaya beban yang 

memijak speed bump, RPM pada flywheel, 

tegangan dan arus, data tersebut diolah 

dengan program microsoft excel yang 

digunakan untuk perhitungan analisa dalam 

bentuk tabel dan grafik. Pengambilan 

kesimpulan. Pengambilan kesimpulan 

dilakukan dengan melihat hasil dari 

pengujian sistem yang telah dilakukan. 

 

   4.1 Hasil Analisa data 

Penelitian yang dilakukan adalah 

penelitian mengenai percobaan pembangkit 

listrik tenaga speed bump di Laboratorium 

Teknik Elektro ,Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. Hasil data penelitian berdasarkan 

pada hasil pengujian pembangkit listrik 

speed bump dengan memberikan gaya 

pijakan ke tuas di Laboratorium Teknik 

Elektro, Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. Percobaan pertama pada saat 

alternator tanpa beban, percobaan kedua 

pada saat alternator dibebani Lampu LED  

dan percobaan ketiga pada saat alternator 

dibebani akumulator 12 Vdc 10 Ah. 

Perbobaan pertama dengan alternator tanpa 

beban, Kecepatan putar (RPM) 

mempengaruhi daya yang dikeluarkan  oleh 

alternator. Pada alternator  ini penurunan 

pada saat tuas tidak mendapatkan pijakan 

yang tidak telalu signifikan, dikarenakan 

kecepatan putar (RPM) disimpan oleh 

flywheel, arus dan tegangan mengalami skala 

tertentu, semakin tinggi RPM semakin tinggi 

arus dan tegangan yang dikeluarkan oleh 

alternator.  

kenaikan tegangan, arus dan daya 

sebanding dengan kenaikan skala kecepatan 

Putar sebesar 50 RPM, tegangan bangkitan saat  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Grafik saat alternator terhubung 

dengan akumulator 

 

kecepatan putar 200 RPM sebasar 5.2 

Vdc dan arus bangkitan sebesar 0.98A, daya 

yang dikeluarkan sebesar 5.06 watt dengan skala 

yang sangat kecil dan belum mampu menyalakan 

lampu LED. Saat kecepatan putar 250 RPM 

tegangan sebesar 6.3 Vdc dan arus 1.02A serta 

daya 6.42 watt, lampu Led baru nyala dengan 

menyerap arus sebesar 240mA/ 3.6 watt. 

kenaikan sangat signifikan setelah kecepatan 

putar 350RPM dengan tegangan 10.03Vdc, arus 

1.36 A dan daya 15.24 watt dimana pada 

kecepatan putar 300 RPM tegangan hanya 

7.02Vdc, Arus 1.36A dan daya 9.54 watt, 

dengan kenaikan skala kecepatan putar sebesar 

50 RPM, tegangan, arus dan daya mengalami 

kenaikan yang berbeda-beda, rata-rata kenaikan 

tegangan 1.85Vdc. Rata-rata kenaikan Arus 

0.24A dan rata-rata kenaikan daya sebesar 3.73 

watt dimana pada kecepatan putar maksimal dari 

data yang di peroleh sebesar 650 RPM tegangan 

bangkitan Alternator 16.7 Vdc, arus 2.6A dan 

daya 43.42 watt. 

hubungan kecepatan putar dengan 

pengisian akumulator saat alternator dihubungan  

pada rangkaian kontrol tegangan. akumulator 

yang di gunakan 12Vdc dengan kapasitas 10Ah. 

Daya maksimal akumulator sebesar 120 

Watt/jam. Lama Arus pengisian akumulator 

dapat dihitung melalui arus yang dikeluarkan 

oleh alternator. pada kecepatan putar 200 RPM 

arus sangat kecil sebasar 0.86 A. sehingga pada 

kecepatan Putar 200 RPM membutuhkan waktu 

yang lama untuk mencapai akumulator penuh. 

Waktu pencapaian akumulator penuh dapat di 

hitung dengan rumus sebagai berikut : 

Arus  baterai =  Arus x Waktu 

Waktu   = 10 ah/0.86 

   = 11.62 jam 

Kecepatan putar 200 RPM akumulator 

akan penuh selama 11.62 jam, cukup lama untuk 

mencapai akumulator penuh jika kecepatan putar 

hanya stabil di 200 RPM. Pada kecepatan putar 

rata-rata data yang di peroleh sebesar 425 RPM 

dengan tegangan 10 Vdc arus 1.5A sudah sangat 

cukup untuk mengisi akumulator dengan 

perhitungan waktu 6.7 jam akumulator akan 

mencapai penuh. Tegangan yang diterima 

akumulator dibatasi oleh rangakaian regulator 

sebesar 15Vdc. dimana pada kecepatan 

kecepatan putar 600 RPM tegangan 15 Vdc dan 

arus 2.05A, dan setelah kecepatan putar 600 

RPM tegangan akan tetap sama sebesar 15Vdc 

dengan arus yang mengalami kenaikan pada 

kecepatan putar 650 RPM arus sebear 2.1A, 

dengan perhitungan pada kecepatan putar 650 

RPM akumulator akan penuh dalam waktu 4.76 

jam. Dengan beban lampu LED-1 dan daya 

serapnya sebesar 2.88 Watt, saat akumulator 

dalam keadaan penuh mampu menyalakan 

lampu LED-1 selama 41.67 jam. dengan 

perhitungan waktu nyala lampu = daya baterai 

tiap jam dibagi dengan daya lampu. 

 

V. PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian dan analisa 

pembangkit listrik tenaga speed bump 

sebagai sumber energi alternatif, output 

tegangan dan arus pada saat pengujian 

sudah mampu menyuplai 2 lampu LED DC 

dan menyuplai arus pengisian akumulator, 

dengan Gaya 608.2 Newton mampu 

mengasilkan kecepatan 650 RPM, dengan 

tegangan 16.7 Vdc dan arus 2.6 A. Daya 



 
 

rata-rata saat pengisian akumulator adalah 

27.3 Watt,  dengan teganan 13.5 Vdc dan 

arus 2.02 A.  

 

5.2 Saran 

1. Diharapkan dalam pembuatan tuas 

dapat dikembangkan dengan 

menggunakan lebih dari satu tuas yang 

berfungi sebagai polisi 

tidur/speedbump. Bisa 2-3 tuas yang 

tehubung pada satu gearbox. 

2. Adanya modifikasi pada jenis dan 

model gearbox dengan pengembangan 

gearbox 2/3 tingkat supaya bisa 

menghasilkan putaran yang lebih 

tinggi. 

3. Diharapkan menggunakan flywheel 

yang berdiameter lebih besar dan lebih 

tebal agar flywheel ini bisa menyimpan 

energi mekanik yang lebih besar dan 

lebih stabil. 

4. Adanya pengembangan atau modifikasi 

lagi pada alternator magnet permanen 

agar alternator  ini bisa menghasilkan 

daya yang lebih besar saat putaran 

rendah. 

5. Sebaiknya pembangkit listrik tenaga 

speed bump di terapkan pada jalan-jalan 

raya yang mempunyai kepadatan 

kendaran yang lebih tinggi, dengan 

pemanfaatan output nya sebagai lampu 

penerangan jalan. 
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