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BAB 2  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Studi Literatur 

Penelitian tentang pembangkit listrik tenaga sepeda telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya 

dengan berbagai model, seperti yang dilakukan oleh M. P. Mohurle dkk (2016). Mereka 

melakukan penelitian tentang energi listrik alternatif tenaga sepeda dengan memanfaatkan sepeda 

bekas untuk menghidupkan lampu, laptop, ponsel, dan peralatan kecil lainnya. Sistem yang 

dirancang adalah, roda belakang disangga oleh stand sepeda kemudian ada roda pemutar yang 

dipasang di basis  (bagian dari stand) dan digesekkan dengan roda belakang sepeda. Pulley roda 

pemutar dihubungkan dengan generator menggunakan belt (sabuk transmisi) sehingga generator 

berputar. Secara keseluruhan hasil penelitian tersebut sistem yang dirancang mampu menghasilkan 

energi listrik namun energi yang dihasilkan bergantung pada rugi-rugi sistem sebelum mencapai 

titik energi yang dihasilkan stabil [2]. Peneliti memberikan saran, untuk itu perlu adanya perbaikan 

desain blok mekanik agar meningkatkan kecepatan generator sehingga energi listrik yang 

dihasilkan maksimal. Selain itu sepeda yang digunakan tidak hanya satu jenis ukuran sepeda, 

namun bisa digunakan untuk berbagai jenis ukuran roda sepeda yang berbeda. 

Pada tahun 2016 Alexandra N. Howell juga melakukan penelitian membuat prototipe 

pembangkit listrik dari tenaga sepeda untuk kebutuhan pengisian daya pada alat elektonik seperti 

Hand Phone (HP), laptop, dan perangkat elektronik lainnya. Sistem yang dibuat terdiri dari frame 

dan pengisian daya, dimana pengisian daya akan mengisi baterai 12 V yang kemudian akan dapat 

mengisi daya pada perangkat elektronik 5 V. Listrik dihasilkan dari rotor yang berputar yang 

bersinggungan dengan roda sepeda. Rotor yang berputar terhubung dengan magnet sehingga akan 

menghasilkan induksi lisrik. Desain rotor dari penelitian tersebut terdiri dari poros (rotor) dan 

silinder yang lebih besar. Silinder ini yang akan bergesekan langsung dengan ban sepeda, sehingga 

rotor akan ikut berputar. Besarnya silinder ini akan mempengaruhi putaran rotor. Dari hasil 

penelitian tersebut, ada kesalahan dalam pemilihan kapasitas generator. Dimana menggunakan 

ATV Magneto generator 6 V yang seharusnya 12 V, sehingga kecepatan pedal sepeda hanya diatur 

50 rpm sampai 100 rpm saja. Pada kecepatan maksimum mampu menghasilkan output 7 V dan 

arusnya 2 ampere dengan daya output 14 watt. Saran dari peneliti, generator yang dirancang harus 

memenuhi spesifikasi yang sudah sesuai dengan yang diinginkan (ringan dan mudah bagi 

pengguna) dan mampu menghasilkan 20 watt atau lebih [3]. 

Pada penelitian lain yang dilakukan oleh B. Sneha 2015 membuat pembangkit listrik dari 

pedal sepeda, namun dengan konsep sistem yang sedikit berbeda. Konsep kerjanya adalah 
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menghubungkan gear belakang sepeda dengan gear tambahan yang terhubung dengan rotor 

menggunakan rantai tambahan. Dengan rasio gear pemutar dan gear kecil yang terhubung dengan 

rotor sebesar 10:1 untuk mengisi baterai sekitar 13,5 volt [4]. Dari hasil pengujian mampu 

menghasilkan kecepatan rotor rata-rata 2600 rpm dengan tegangan rata-rata 20 volt. Untuk 

pengujian dilakukan dengan beban yang bervariasi. Namun jika energi listrik yang dihasilkan ingin 

disimpan pada baterai, maka proses charging bergantung pada kapasitas baterai. Jika mampu 

menghasilkan 2 ampere dengan tegangan seperti yang dihasilkan pada penelitian ini, maka perlu 

waktu 20 sampai 30 menit untuk pengisian baterai [4]. 

Pada model-model sebelumnya untuk membangkitkan listrik, generator bersinggungan 

dengan roda sepeda ataupun dihubungkan melalui sebuah rantai dengan membuat gear tambahan. 

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh A.Sawant [5] dimana, membuat pembangkit listrik 

menggunakan sepeda dengan model tanpa gesekan (frictionless). Dengan memanfaatkan 

elektromagnet (Neodymium Magnet) dan juga koil untuk mengurangi rugi-rugi tersebut. Dengan 

menggunakan model generator tanpa kontak yang terdiri dari dua cincin. Dimana cincin pertama 

dihubungkan dengan Neodymium Magnet dan yang satunya untuk kumparan-kumparan. Hasil 

keluaran tersebut disimpan di baterai 8V 500mA. Ketika sepeda bergerak pada kecepatan 10-40 

rpm yang merupakan kecpatan normal sepeda, dapat mengisi ponsel dengan memerlukan waktu 

selama satu setengah jam. Keluaran maksimal pada percobaan ini sebesar 8.475W untuk 40 rpm. 

Pada penelitian-penelitian yang telah dilakukan, sistem pembangkit yang dibuat hanya 

digunakan untuk satu jenis ukuran roda sepeda. Sehingga pada penelitian ini dibuat sebuah desain 

prorotipe Universal Paddock yang dapat dioperasikan di pembangkit listrik alternatif pasca 

bencana dengan berbagai jenis ukuran roda sepeda yang berbeda. 

2.2 Tinjauan Teori 

Pembangkit listrik tenaga sepeda memiliki berbagai model variasi yang telah dibuat oleh 

peneliti sebelumnya. Pembangkit listrik tenaga sepeda memiliki beberapa bagian utama di 

antaranya adalah support frame, sistem penggerak generator, generator, regulator, dan baterai. 

Bagian-bagian pembangkit listrik tenaga sepeda akan dijelaskan pada sub bab 2.2.1 sampai dengan 

sub bab 2.2.4. 

2.2.1 Support Frame 

Salah satu bagian penting dari pembangkit listrik tenaga sepeda adalah support frame. 

Support frame berfungsi untuk menyangga roda belakang sepeda dan dudukan sistem generator. 

Namun desain dari support frame bisa divariasikan. Desain frame harus mempertimbangkan dari 
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banyaknya macam-macam ukuran roda sepeda yang ada. Selain itu desain support frame juga 

harus mempertimbangkan kenyamanan pengguna. Untuk memastikan keselamatan pengguna, 

maka harus mempertimbangkan perhitungan dimensi dari ukuran sepeda. Dimensi dari sepeda 

umumnya adalah tinggi stang 0,75 - 1,10 m, lebar stang 0,61 m, dan panjang total sepeda 1,5 - 1,8 

m [6].  

2.2.2 Sistem Pemutar Generator 

Sistem pemutar generator menggunakan prinsip Gerak Melingkar Beraturan (GMB). GMB 

adalah gerak suatu benda menempuh lintasan melingkar dengan kelajuan yang tetap. Berikut 

adalah macam-macam dari GMB : 

 

Gambar 2.1 Macam-macam GMB. 

a) Seporos 

      Arah putaran roda a searah dengan putaran roda b, berikut adalah persamaan hubungan 

kecepatan sudut roda a dan b :  

𝜔𝑎  =   𝜔𝑏 (2.1) 

𝑣𝑎

𝑟𝑎
=

𝑣𝑏

𝑟𝑏
 (2.2) 

dimana  : 

   𝜔𝑏= kecepatan sudut roda b         𝜔𝑎= kecepatan sudut roda a 

   𝑣𝑏= kecepatan linier roda b          𝑣𝑎= kecepatan linier roda a  

   𝑟𝑏= jari-jari roda b                       𝑟𝑏= jari-jari roda b 

b) Bersinggungan 

     Arah putaran roda a berlawanan dengan putaran roba b, berikut adalah persamaan hubungan 

kecepatann linier roda a dan b : 

𝑣𝑏  = 𝑣𝑏 (2.3) 

𝜔𝑎𝑟𝑎  = 𝜔𝑏𝑟𝑏 (2.4) 

c) Dengan sabuk (belt) atau rantai 

     Arah putaran roba a searah dengan putaran roda b, berikut adalah persamaan hubungan 

kecepatan linier roda a dan b : 
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𝑣𝑏  = 𝑣𝑎 (2.5) 

𝜔𝑎𝑟𝑎  = 𝜔𝑏𝑟𝑏 (2.6) 

Hubungan antara kecepatan sudut dan kecepatan linier adalah sebagai berikut: 

𝑣 =  𝜔 𝑟 (2.7) 

     

dimana : 

                             𝑣 = kecepatan linier (m/s) 

                            𝜔 = kecepatan sudut (rad/s) 

                   𝑟 = jari-jari (m) 

a) Menggunakan Belt 

Belt adalah sabuk yang digunakan untuk mentransmisikan putaran dan daya dari suatu poros  

ke poros yang lainnya. Belt pada umumnya digunakan untuk sistem transmisi putaran dari suatu 

poros ke poros lainnya yang memiliki jarak cukup jauh. Beberapa kelebihan menggunakan 

transmisi belt dibandingkan transmisi rantai dan roda gigi yaitu, harganya murah, perawatan 

mudah, dan tidak berisik. Sedangkan kekurangan menggunakan transmisi belt diantaranya, 

umurnya pendek / mudah aus, efisiensi rendah, dan kapasitas daya yang ditransfer kecil. 

Secara umum belt diklasifikasikan menjadi 3 jenis [7], yaitu: 

1. Flat belt (rata) 

2. V-belt (sabuk V) 

3. Circular belt (bulat / tali) 

 

Gambar 2.2 Jenis-jenis belt 

a. Flat Belt 

Tipe flat belt jarang digunakan, karena membutuhkan pulley yang lebih besar, tempat yang 

luas, dan kurang fleksibel. Flat belt umumnya digunakan sebagai conveyor belt, dimana belt 

tersebut membawa beban. Flat belt pada umumnya digunakan sebagai pemindah tenaga high 

power untuk mesin penggerak yang terpisah dengan mesin yang digerakkan. Contohnya adalah 

Sawmills. 
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b. V-Belt 

Tipe V-belt banyak digunakan untuk memindahkan beban antara pulley yang berjarak 

pendek. Gaya jepit ditimbulkan oleh bentuk alur V. Gaya tarik yang lebih besar menghasilkan 

gaya jepit yang kuat. Kelebihan jenis V-belt adalah sebagai berikut: 

1. Gaya jepit  belt memungkinkan sudut kontak yang lebih kecil dan perbandingan yang lebih 

tinggi 

2. Meredam kejutan terhadap motor dan bearing saat perubahan beban 

3. Memiliki level vibrasi dan noise yang lebih rendah 

4. Mudah dan cepat dalam melakukan penggantian dan perawatan 

5. Efisiensi transmisi tinggi (mencapai 45%) 

 

c. Circular Belt 

Tipe circular belt hanya digunakan untuk beban ringan. Contohnya digunakan pada sewing 

machian projector films. Jenis ini paling jarang digunakan, biasanya dipakai untuk 

mentransmisikan daya yang kecil dengan jarak antar pulley sampai 5 meter saja. 

Ada beberapa macam konfigurasi transmisi belt, yaitu: 

1. Transmisi Sabuk Terbuka (open belt drive) 

Transmisi belt terbuka digunakan dengan poros sejajar dan perputaran dalam arah yang sama. 

Dalam gerakan open belt drive, hasil transmisi daya membuat satu sisi katrol lebih kencang 

dibandingkan dengan sisi lainnya. Seperti pada Gambar 2.3, penggerak (driver pulley) menarik 

belt dari satu sisi (sisi bawah) dan meneruskan ke sisi lain (sisi atas). Jadi tarikan pada sisi bawah 

akan lebih besar dari pada sisi belt yang atas (karena tarikan kecil). Belt sisi bawah (karena tarikan 

besar) dinamakan tight side sedangkan belt sisi atas (karena tarikan kecil) dinamakan slack side. 

                                  

  Gambar 2.3 Transmisi belt terbuka   

 

2. Transmisi Sabuk Silang (crossed or twist belt drive) 

Transmisi belt jenis ini digunakan dengan poros sejajar dan perputaran dalam arah yang 

berlawanan. Seperti terlihat pada gambar Gambar 2.4, penggerak menarik belt dari satu sisi ( sisi 
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AB) dan meneruskan ke sisi lainnya (sisi CD). Jadi tarikan dalam belt AB akan lebih besar dari 

pada sisi belt CD. Pada belt AB (tarikan lebih besar) dinamakan tight side sedangkan belt CD 

(tarikan lebih kecil) dinamakan slack side. 

             

               Gambar 2.4 Transmisi belt silang 

 

3. Transmisi Sabuk Belok Sebagian (quarter turn belt drive) 

Transmisi belt jenis ini digunakan dengan poros sejajar dan perputaran dalam arah yang 

berlawanan. Mekanisme transmisinya dapat dilihat pada Gambar 2.5 [8]. 

                 

Gambar 2.5 Transmisi belt belok sebagian      

 

A. Menghitung panjang sabuk (open belt drive) 

 

Gambar 2.6 Transmisi belt dan pulley 
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Mengacu pada Gambar 2.6 [9], berikut persamaan total panjang belt : 

𝐿 = 𝜋(𝑟1 + 𝑟2) + 2𝑥 +
(𝑟1 +  𝑟2)2

𝑥
 (2.13) 

dimana : 

𝑥 = jarak antar pusat pulley dengan roda (m)  

𝑟1= jari-jari pulley 1 (m) 

   𝑟1= jari-jari pulley 2 (m) 

   L = panjang total belt (m) 

2.2.3 Generator DC 

Motor DC adalah suatu perangkat yang mengubah energi listrik menjadi energi kinetik atau 

gerakan. Namun jika cara kerjanya dibalik, yaitu dengan memutar rotornya maka akan berubah 

menjadi generator. Motor DC menghasilkan sejumlah putaran per menit atau dikenal dengan 

istilah Revolution Per Minute (RPM). Pada umumnya motor DC memberikan kecepatan rotasi 

sekitar 3000 rpm hingga 8000 rpm dengan tegangan operasional 1,5 volt hingga 24 volt. 

2.2.4 Akumulator (Baterai) 

Akumulator (accu) adalah alat yang dapat menyimpan energi (umumnya energi listrik) 

dalam bentuk energi kimia. Contoh akumulator pada mobil berfungsi untuk menyimpan energi 

listrik dalam bentuk energi kimia, yang akan digunakan untuk menyuplai listrik ke komponen 

kelistrikan yang ada di mobil. Akumulator adalah salah satu jenis baterai yang menggunakan Asam 

Timbal (Lead Acid) untuk bahan kimianya. Akumulator digolongkan menjadi 2 yaitu: 

1. Flooded Lead Acid Battery (FLA) 

Akumulator jenis ini juga disebut Wet Cell atau Flooded Battery. Akumulator ini di pasaran 

dikenal sebagai akumulator basah. Maksudnya adalah cell-cell yang ada didalam akumulator 

harus terendam cairan elektrolit dan jika level cairannya kurang maka harus ditambah. Pada 

saat akumulator basah digunakan maka akan terjadi reaksi dengan sel akumulator sehingga 

cairan akan berkurang. Kelebihan dari akumulator basah lebih mudah perawatannya dan 

harganya lebih murah. 

2. Valve-Regulated Lead Acid Battery (VLRA) 

Akumulator jenis ini juga disebut Sealed Lead Acid battery atau Sealed Maintenance Free 

Battery. Akumulator ini umumnya kita kenal dengan akumulator kering. Akumulator kering 

menggunakan kalsium pada anode dan katode dengan penyekat berupa jaring yang dapat 

menyerap cairan elektrolit. Akumulator VRLA didesain agar cairan elektrolit tidak berkurang 
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karena bocor atau penguapan. Akumulator VRLA tidak memliki katup untuk isi ulang cairan 

elektrolit, karena dikenal dengan akumulator bebas perawatan (Maintenance Free battery). 

Kekurangannya adalah harga mahal dan tidak tahan suhu panas [10]. 

Keunggulan Baterai Lead Acid [11]: 

1. Baterai Lead Acid salah satu yang terbaik dalam hal keandalan dan 

kemampuan bekerja.  

2. Baterai Lead Acid mampu untuk menghadapi kondisi lambat, cepat, dan 

perngisian daya berlebihan.  

3. Baterai Lead Acid mampu bertahan tidak aktif dalam jangka panjang. 

Kekurangan Baterai Lead Acid [11]: 

1. Pada iklim panas dimana suhu rata-rata adalah 92°F, siklus hidup baterai 

Lead Acid akan turun menjadi 50%. 

2. Baterai Lead Acid menyebabkan kerusakan lingkungan pada skala pendek. 

3. Baterai Lead Acid rentan terhadap korosi yang sering terjadi baik karena 

elektrolisis atau overfilling. 

A. Persamaan dasar perhitungan akumulator 

P = 𝑉 𝐼 (2.14) 

V =  
𝑃

𝐼
 

(2.15) 

I =
𝑃

𝑉
 

(2.16) 

              dimana : 

             P = daya (watt) 

             𝑉 = tegangan (volt) 

             I = arus (ampere) 

B. Perhitungan pengisian akumulator  

Untuk menghitung lama waktu pengisian akumulator ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan, yaitu tegangan akumulator, kapasitas akumulator, lama waktu pengisian 

akumulator yang diinginkan, dan rata-rata inefisiensi pabrikan akumulator (sebesar 20%). 

Contoh akumulator 12 volt 20 Ah dengan waktu pengisian selama 2 jam. Maka, I = 
20 𝐴ℎ

2 𝑗𝑎𝑚
 = 

10 ampere. Karena ada inefisiensi sebesar 20% maka 10 ampere + 20% = 15 ampere. Tegangan 

standar charge akumulator adalah 13,8 volt. Sehingga daya charger yang dibutuhkan adalah 

𝑃 = 13,8 𝑥 15 = 207 watt. 


