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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkembangnya penduduk dan kemajuan pembangunan akan berdampak pada

meningkatnya kebutuhan hidup antara lain kebutuhan barang dan jasa, sarana

transportasi, kebutuhan pangan, dan kebutuhan energi. Populasi dunia akan terus

meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Kita mengenal sumber energi yaitu energi fosil

seperti batubara, minyak, dan gas. Namun energi fosil ini memiliki keterbatasan jumlah,

dan tidak dapat diperbarui. Prakiraan terbaru menyebutkan sisa cadangan batubara akan

habis dalam 250 tahun, minyak 40 tahun, dan gas 70 tahun, namun statistik tersebut

hanya tebakan para ahli sedangkan beberapa ahli lain setuju bahwa energi fosil hanya

akan bertahan untuk beberapa dasawarsa kedepan. (Walisiewich, 2003)

Dalam rangka menghadapi permasalahan energi tersebut, maka diperlukan sumber

energi alternatif yang dapat membantu memenuhi kebutuhan energi sehari-hari. Salah

satu sumber energi alternatif adalah gelombang laut. Banyak potensi laut yang dapat di

manfaatkan, selain untuk kebutuhan pangan, potensi energi laut juga sangat besar.

Terdapat 3 jenis energi yang ada di laut, yaitu: energi ombak, energi pasang surut, dan

energi panas laut. Sebenarnya energi ombak merupakan sumber energi yang cukup besar,

ombak merupak gerakan air laut yang bergerak maju mundur maupun naik turun. Energi

ombak adalah energi alternatif yang dibangkitkan melalui efek gerakan udara akibat

fluktuasi pergerakan gelombang.

Pada usaha perikanan air payau sangat dibutuhkan sejumlah air laut yang

digunakan untuk air tawar, sehingga usaha perikanan air payau dapat terus berkembang.

Keterbatasan di lapangan adalah jika kondisi muka air laut jauh di bawah tambak,

sehingga dibutuhkan pompa air untuk memompa air laut ke tambak. Besarnya kebutuhan

air laut pada perikanan payau diperlukan biaya yang cukup besar untuk memompa air

laut. Mensikapi problema tersebut, maka sangat dibutuhkan pompa air laut yang

menggunakan free energy (tenaga yang tidak berbayar), antara lain tenaga surya, tenaga

air, ataupun tenaga gelombang. Penelitian ini berusaha merencanakan pompa air tenaga

gelombang, sehingga diharapkan kendala yang dihadapi petani tambak dapat terbantu.



2

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kerja pompa air tenaga gelombang yang dapat di aplikasikan untuk

memompa air laut?

2. Bagaimana unjukkerja secara simulasi (hitungan komputer) dari pompa air

tesebut dengan berbagai fluktuasi dari kondisi pasang surut serta gelombang

yang terjadi?

C. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang di atas, maka dapat di ambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Mengetahui debit yang dapat dihasilkan pompa air tenaga gelombang yang

dapat dimanfaatkan untuk memompa air laut dengan berbagai ukuran pipa.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang bisa di dapat dari penelitian ini yaitu :

1. Memberikan pengetahuan tentang potensi sumber energi gelombang laut

2. Memberikan pengetahuan tentang bentuk pompa air gelombang yang dapat

diaplikasikan di pantai utara pulau jawa.

E. Batasan Masalah

Beberapa batasan-batasan masalah yang di gunakan dalam Tugas Akhir ini adalah

sebagai berikut :

1. Data gelombang air laut dan peta batimetri daerah semarang yang didapatkan

dari Dinas Hidro Oceanograf.

2. Data curah hujan, suhu udara, kelembapan udara, dan kecepatan angin daerah

semarang didapatkan dari studi terdahulu.

3. Daerah yang digunakan adalah laut semarang yang memiliki kedalaman kurang

lebih 10 meter.
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F. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan atas ide dan pemikiran dari peneliti atas masukkan dari

berbagai pihak terutama dosen pengampu guna membantu penelitan yang di maksud.

Sepanjang yang telah ditelusuri dan diketahui di lingkungan Fakultas Teknik Sipil

Univesitas Muhammadiyah Surakarta, penelitian tentang Desain Pompa Tenaga

Gelombang Laut, belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya.


