
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sepeda motor adalah  kendaraan roda dua yang popular digunakan untuk 

keperluan sehari-hari di Indonesia. Kendaraan ini digunakan untuk ke sekolah 

atau kampus, kantor, atau untuk ojek online. Menurut WHO tahun 2013 wilayah 

Asia menduduki posisi teratas dalam populasi sepeda motor. Indonesia diposisi ke 

tiga dengan jumlah sepeda motor 105 juta dan tiap tahun berkembang 6.33% 

(Badan Pusat Statistik, 2014). Kenaikan jumlah kendaraan tersebut sangat 

berpengaruh pada penyerapan energi fosil terutama minyak bumi.  

Menurut data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) pada tahun 

2015, total penjualan sepeda motor pada tahun 2015 terbagi menjadi sepeda motor 

bebek sebesar 18,68%, motor sport sebesar 13,99%, dan motor skutik sebesar 

67,33%. Jumlah sepeda motor tersebut termasuk motor injeksi banyak beredar di 

masyarakat. Motor jenis ini memiliki sistem menggunakan perangkat kelistrikan 

dan alat elektronik untuk mengontrol dan mengendalikan kerja mesin. Alat 

elektronik ECU (Electronic Control Unit) akan menerima sinyal listrik dari arus 

atau voltase dari berbagai sensor (Kumar, 2015). Salah satu kelemahan dari motor 

injeksi adalah sensitif terhadap perangkat kelistrikan (Harianto, 2017).  

Perkembangan teknologi motor yang makin pesat menuju ke arah serba 

elektronik telah mempengaruhi gaya hidup manusia yang menyebabkan naiknya 

penggunaan pembebanan listrik luar seperti assesoris motor. Penambahan 

pembebanan kelistrikan diluar ketentuan pabrikan dapat mempengaruhi aki atau 

Accu. Penyambungan alat elektronik yang tidak tepat akan menyebabkan 

konsleting pada kelistrikan sehingga mengganggu sensor-sensor serta berdampak 

pada kehilangan garansi kelistrikan (Waluyo, 2017). Pada motor CBR 150cc, aki 

merupakan sumber utama ketika menghidupkan injector mesin dan sistem AHO 

(Automatic Headlight On) sebab tidak terinstall kick starter mesin (FMSCI, 

2012). Sehingga tidak direkomendasikan untuk menambahkan perangkat listrik 

lainnya agar aki tidak terkuras oleh perangkat alat elektronik lainnya. Pemerintah 
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telah menetapkan  peraturan mengenai kendaraan bermotor melalui UU No 22 

Tahun 2009 pasal 107 ayat 2 bahwa pengemudi sepeda motor wajib menyalakan 

lampu utama pada siang hari. Oleh sebab itu, pabrikan kendaraan bermotor saat 

ini menerapkan sistem AHO atau fitur dimana lampu utama pada motor akan tetap 

menyala secara otomatis sejak mesin motor pertama kali dihidupkan. Menurut 

Penelitian oleh Anggraini pada Tahun 2016, menyalakan lampu pada siang hari 

berpengaruh terrhadap pemborosan energi listrik yang tersimpan di aki.  

Permasalahan serta jumlah kendaraan tersebut merupakan potensi besar 

untuk digunakan sebagai sumber energi sebab pada tahun 2014 penjualan listrik 

sebesar 202 ribu GWh menjadi 4 ribu GWh atau naik 2.13% di tahun 2015 serta 

pada tahun 2013 penyerapan energi fosil sebesar 1.4 Juta Barel tiap hari 

(Suharmanto dkk, 2015).  Metode konversi menjadi energi listrik dilakukan 

dengan menggunakan generator dengan perantara induksi medan magnet. Lebih 

dari 90% energi di dunia menggunakan prinsip dasar hukum faraday untuk 

induksi elektromagnetik (Grover dkk, 2014).  Alat ini dapat diaplikasikan pada 

jenis motor bebek dan sport yang menempati 32 % dari total penjualan. 

Masyarakat dapat membuat energi listrik dengan inovasi pembangkit listrik 

tegangan rendah. 

Pada penelitian Asy’ari (2012) menggunakan desain sepeda statis dengan 

generator magnet permanen didapatkan daya listrik 5.4 sampai 10.2 watt, 

tegangan minimal 16.4 volt dan maksimal 21.4 volt. Sedangkan menurut Ralyf 

Sunandar (2015), pemanfaatan sepeda statis sebagai sumber energi alternatif 

menggunakan sepul sepeda motor menyebutkan bahwa daya pada generator DC 

yang dihasilkan oleh 18 lilitan akan menghasilkan daya minimal sebesar 12.6 watt 

dan maksimal 19.8 watt, sepul 12 lilitan minimal 14.3 watt dan maksimal 17.2 

watt.  

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, sistem kelistrikan dari motor 

standar pabrikan tidak berubah serta tidak terjadi penambahan pembebanan lain 

dan tidak mengganggu sensor-sensor dan Aki atau Accu di perlukan alternatif 

pembangkit listrik. Alternatif tersebut yaitu dengan cara penambahan alat dan 

memodifikasi Auto Chain Tensioner (ACT) dengan generator sebagai konverter 

energi mekanik menjadi energi lisrik. Konverter ini merupakan fungsi sekunder 
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dari ACT. ACT ini memiliki komponen tambahan yaitu generator yang 

dihubungkan dengan gear sebagai penggeraknya, sehingga akan menghasilkan 

gaya gerak dengan generator kemudian akan dihubungkan pada regulator yang 

berguna untuk menurunkan dan menyetabilkan tegangan selanjutnya dihubungkan 

pada baterai sebagai penyimpan energi listrik yang dihasilkan. Alat ini 

memberikan kontribusi terkait energi dan mengurangi pemakaian energi listrik 

dari PLN. Pada percobaan ini menggunakan metode eksperimen untuk 

menentukan  daya yang terbesar dari generator yang ada. 

  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan utama dalam 

penelitian ini adalah bagaimana rancang bangun konversi energi mekanik menjadi 

energi listrik dengan modifikasi alat ACT pada sepeda motor 150cc ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latarbelakang diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah 

bagaimana rancang bangun konversi energi mekanik menjadi energi listrik dengan 

modifiasi alat ACT pada sepeda motor 150cc.  

 

1.4 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Daya yang dihasilkan digunakan menyalakan LED sebagai indikator. 

2. Penerapan ACT modifikasi pada Honda CBR 150cc. 

3. Pengujian alat ACT dalam kondisi sepeda motor statis pada gigi 4. 

4. Menggunakan generator DC dengan jumlah lilitan 25, 35, dan 45. 

5. RPM motor sebagai variabel tetap sebesar 2000, 3000, 4000, 5000, 

6000, dan 7000. 

6. Eksperimen 3x percobaan dan toleransi error ±100rpm. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagi Peneliti 
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Sebagai penerapan motor generator untuk pembangkit listrik dan hukum 

fluks medan magnet. 

2. Bagi Masyarakat 

Untuk alternatif energi listrik terbarukan ketika dalam perjalanan dan 

menstabilkan rantai yang kendor.  




