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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan jumlah penggunaan sepeda motor di Indonesia 

dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang sangat pesat. 

Tercatat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai jumlah 

kepemilikan sepeda motor di Indonesia sampai tahun 2016 mencapai 

lebih dari 105,15 juta unit, sedangkan berdasarkan Asosiasi Industri 

Sepeda Motor Indonesia (AISI) tercatat jumlah penjualan sepeda motor 

pada tahun 2017 mencapai lebih dari 5,88 juta unit. Perkembangan 

jumlah sepeda motor ini tentunya berdampak pada konsumsi bahan 

bakar yang digunakan untuk operasional kendaraan dan efisiensi 

penggunaan energi dari hasil pembakaran. 

Banyak teknologi yang sekarang ini dikembangkan untuk 

meningkatkan efisiensi dari pembakaran, misalnya teknologi electronic 

fuel injection (EFI), multi valve, Intelligent Variabel Valve Timing and Lift 

Electronic Control (i-VTEC), sampai penggunaan bahan bakar baru 

yang memiliki kualitas pembakaran yang lebih bagus. Berdasarkan 

aliran energi pada mesin pembakaran dalam (internal combustion 

engine) bahwa kurang lebih 100% hasil pembakaran, 25% digunakan 

untuk operasional kendaraan, 30% digunakan untuk pendinginan, 40% 
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ikut keluar bersama gas buang (exhaust gas), dan 5% hilang karena 

gesekan (Eleni Avaritsioti, 2016). 

 

Gambar 1.1 Aliran energi hasil pembakaran 
 pada mesin pembakaran dalam  

(Eleni Avaritsioti, 2016) 
 

Berdasarkan klasifikasi penggunan energi dari hasil pembakaran 

tersebut dapat diketahui bahwa presentase energi yang ikut keluar 

bersama gas buang masih tinggi. Gas buang untuk internal combustion 

engine terdiri dari gas sisa pembakaran dan panas (kalor), dimana 

karakteristik panas (kalor) dari gas buang ini masih memiliki temperatur 

yang cukup tinggi yaitu antara 200 0C sampai 300 0C. Sehingga 

memiliki potensi untuk dimanfaatkan kembali menjadi bentuk energi 

lain.  Salah satu teknologi yang dapat mengonversi panas menjadi listrik 

adalah teknologi termoelektrik. 

Termoelektrik merupakan fenomena mengonversikan dari 

perbedaan temperatur menjadi energi listrik atau dari energi listrik 

berubah menjadi beda temperatur. Fenomena ini dikembangkan 

menjadi suatu modul sehingga dapat digunakan sebagai pembangkit 

listrik pada perangkat pendingin atau pemanas. 
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Prinsip kerja dari termoelektrik adalah berdasarkan efek seebeck 

yaitu jika 2 buah logam yang berbeda disambungkan salah satu 

ujungnya kemudian diberikan suhu yang berbeda pada sambungan, 

maka terjadi perbedaan tegangan (Moh. Ilham dkk., 2013). 

Oleh karena itu penulis melakukan penelitian dengan 

memanfaatkan panas gas buang (exhaust gas) untuk dikonversi 

menjadi energi listrik dengan menggunakan termoelektrik yang 

dipasang pada pipa exhaust gas supra x 125 cc. 

1.2 Perumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat diambil 

perumusan masalah untuk penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pengaruh perubahan waktu terhadap tegangan output 

yang dihasilkan oleh termoelektrik tipe SP 1848 27145 SA dan 

TEC1-12706 tanpa pembebanan dengan variasi putaran engine ? 

2. Bagaimana pengaruh perubahan waktu terhadap tegangan, arus, 

dan daya output yang dihasilkan termoelektrik tipe SP 1848 27145 

SA dan TEC1-12706 dengan pembebanan pada susunan seri dan 

paralel ? 

3. Bagaimana pengaruh perubahan waktu terhadap beda temperatur 

(ΔT) dan daya output termoelektrik tipe SP 1848 27145 SA dan 

TEC1-12706 dengan variasi putaran engine ? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Mengetahui pengaruh perubahan waktu terhadap tegangan output 

termoelektrik tipe SP 1848 27145 SA dan TEC1-12706 tanpa 

pembebanan pada variasi putaran engine.  

2. Mengetahui pengaruh perubahan waktu terhadap tegangan, arus, 

dan daya output termoelektrik tipe SP 1848 27145 SA dan TEC1-

12706 dengan pembebanan pada variasi susunan seri dan paralel. 

3. Mengetahui pengaruh perubahan waktu tehadap beda temperatur 

(ΔT) dan daya output termoelektrik tipe SP 1848 27145 SA dan 

TEC1-12706 pada variasi putaran engine.  

1.4 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui prinsip kerja dari termoelektrik. 

2. Mengetahui perbedaan termoelektrik tipe SP 1848 27145 SA dan 

TEC1-12706. 

3. Mengetahui perbedaan antara susunan seri dan paralel ketika 

diterapkan pada modul termoelektrik. 

4. Mendapatkan modul termoelektrik yang sesuai untuk mengkonversi 

panas dari gas buang secara maksimal. 

1.5 Batasan Masalah 

Pembatasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Termoelektrik yang digunakan adalah termoelektrik tipe SP 1848 

27145 SA dan TEC1-12706 sebanyak 12 buah.  
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2. Menggunakan waterblock dengan debit 38,3 cm3/s sebagai 

pendingin. 

3. Pembebanan dilakukan dengan menggunakan lampu 7,5 watt. 

4. Pengujian dilakukan selama 300 detik, dengan 120 detik pada mesin 

menyala dan 180 detik pada saat mesin dimatikan.  

5. Pengujian dilakukan pada putaran idle, 2000 rpm, dan 3000 rpm. 

6. Tidak memperhitungkan perpindahan panas yang terjadi.   

7. Material yang digunakan pada heat exchanger dan waterblock tidak 

diperhitungkan. 

8. Tidak membahas mengenai material penyusun termoelektrik. 

9. Sepeda motor yang digunakan pada saat pengujian dalam keadaan 

diam.  

10. Bahan bakar yang digunakan adalah pertalite. 

1.6 Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan laporan ini adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN  

Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, 

manfaat, batasan masalah, dan sistematika penulisan yang 

mendasari diadakannya penelitian ini. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisikan mengenai tinjauan pustaka dan teori-

teori yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.  
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisikan informasi tentang metodolgi dan tahap-tahap 

penelitian dari awal proses persiapan alat hingga proses 

pengujian.  

BAB IV HASIL DAN ANALISA PENGUJIAN TERMOELEKTRIK  

Pada bab ini berisikan mengenai penjelasan hasil-hasil yang 

didapat dari penelitian dan analisa data dari hasil pengukuran 

yang telah dilakukan. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil analisis data dan 

pembahasan serta saran-saran yang digunakan untuk 

mendukung penelitian selanjutnya.  

 

 

 


