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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Listrik merupakan salah satu kebutuhan primer untuk kehidupan 

manusia sehingga diperlukan suatu pembangkit tenaga listrik. Meningkatnya 

kebutuhan listrik, menimbulkan permasalahan yang disebabkan karena 

berkurangnya cadangan minyak bumi dan gas yang digunakan sebagai bahan 

bakar pembangkit listrik. Kebutuhan energi listrik yang terus meningkat itulah, 

maka diperlukan waktu yang tidak sedikit untuk membangun suatu pembangkit 

tenaga listrik. Para perencana sistem juga harus dapat melihat kemungkinan-

kemungkinan perkembangan sistem tenaga listrik di tahun-tahun yang akan 

datang. Diperlukan adanya sumber energi alternatif untuk mengatasi 

kelangkaan energi tersebut. Sumber daya listrik alternatif yang dapat 

dikembangkan berupa pemanfaatkan potensi air. 

Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMh), adalah suatu 

pembangkit listrik skala kecil yang menggunakan tenaga air sebagai tenaga 

penggeraknya, dengan cara memanfaatkan tinggi terjunan (head) dan jumlah 

debit air. Daerah pegunungan memiliki potensi energi listrik yang besar dalam 

bentuk air. Sebagian daerah pegunungan terdapat sumber mata air yang 

mengalir melalui sungai-sungai. Ketinggian aliran sungai tersebut dapat 

dimanfaatkan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro. Pada dasarnya, 

mikrohidro memanfaatkan energi potensial jatuhan air (head). Semakin tinggi 
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jatuhan air maka semakin besar energi potensial yang dapat diubah menjadi 

energi listrik. Mikrohidro bisa memanfaatkan ketinggian air yang tidak terlalu 

besar, misalnya dengan ketinggian air 2,5 meter.  

Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMh) 

cocok untuk daerah terpencil atau pedesaan yang pada umumnya masih banyak 

terdapat sumber daya air terutama daerah yang masih banyak ditumbuhi 

pepohonan. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMh) 

ditujukan untuk daerah-daerah pedesaan yang memiliki potensi, dari potensi itu 

hanya dimanfaatkan energinya atau diambil energi potensialnya saja, tidak 

banyak mempengaruhi lingkungan atau mengurangi air untuk keperluan 

pertanian.  

Aliran air merupakan salah satu sumber penggerak yang bisa 

menggerakkan kincir air, flywheel magnet bisa dimanfaatkan pada Pembangkit 

Listrik Tenaga Mikrohidro. Flywheel magnet sering disebut sebagai alternator 

yang banyak digunakan pada sepeda motor, yang terdiri dari magnet permanen, 

stator dengan generating coils (kumparan pembangkit) disusun secara radial. 

Magnet permanen tidak akan berputar jika tanpa adanya suatu penggerak yang 

menggerakkannya. Flywheel magnet mampu menghasilkan putaran yang 

menghasilkan energi listrik, sehingga dapat digunakan sebagai energi alternatif 

kedepannya.  

Upaya membangun Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMh) 

adalah upaya untuk mengajak masyarakat hidup bersih dan peduli terhadap 

lingkungan sekitar. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti melakukan penelitian 
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tentang Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro yang memanfaatkan energi  

aliran sungai di Waduk Botok dan flywheel magnet sepeda motor sebagai 

sumber pembangkit listrik. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, dapat dirumuskan  

permasalahan sebagai berikut :  

Berapa daya keluaran yang mampu dihasilkan oleh flywheel magnet sepeda 

motor? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Adapun beberapa batasan masalahnya, antara lain sebagai berikut : 

1. Pembuatan alat Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro memanfaatkan 

flywheel magnet sepeda motor Megapro. 

2. Perbandingan antara spul sepeda motor Megapro yang belum dirubah 

belitannya (Original) dan spul sepeda motor Megapro yang sudah dirubah 

belitannya. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikaji maka penelitian ini 

bertujuan untuk :  

Mengetahui daya keluaran yang mampu dihasilkan oleh flywheel magnet 

sepeda motor. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian tugas akhir ini adalah : 

1. Pemanfaatan aliran air sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro. 

2. Bisa mengetahui pemanfaatan flywheel magnet sepeda motor khususnya 

pada Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMh). 

3. Memberikan tambahan pengetahuan pada bidang elektro khususnya 

konsentrasi sistem tenaga listrik dalam hal PLTMh. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Tugas Akhir ini terdiri dari lima bab yang disusun dengan sistematika 

penulisan sebagai berikut : 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat yang diharapkan, dan 

sistematika penulisan yang digunakan. 

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas telaah penelitian dan dasar teori yang 

berhubungan dengan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro. 

BAB 3 : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas cara melakukan analisis dan perancangan,   

dimulai dari bahan dan perlengkapan pendukung yang harus 

disiapkan dan tahap yang harus dilakukan sampai akhir penelitian. 
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BAB 4 : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini memuat analisis dan pembahasan penelitian dari hasil 

pengujian alat Mikrohidro menggunakan flywheel sepeda motor. 

BAB 5  : PENUTUP 

Bab ini membahas kesimpulan dan saran untuk menyempurnakan 

hasil penelitian serta pengujiannya. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


