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BAB 3  

METODOLOGI 

Penelitian ini dirancang dalam 3 tahapan utama, yakni (1) Perancangan mekanik, (2) 

Perencanaan listrik pasca bencana, dan (3) Perancangan elektrik. Hal ini digunakan untuk 

menentukan alur kerja dari proses penelitian ini secara spesifik. Tahapan mengenai penelitian 

perancangan prototipe pembangkit listrik alternatif tenaga sepeda dapat dilihat pada diagram alir 

pada Gambar 3.1 dan dijelaskan pada sub bab 3.1 hingga sub bab 3.4. 

3.1 Perancangan Mekanik 

Sesuai dari diagram alir pada Gambar 3.1 perancangan mekanik terdiri dari Universal 

Paddock, pemutar generator (pulley), dan sabuk (belt). Untuk penjabarannya akan dijabarkan pada 

sub bab bab 3.1.1 hingga sub bab 3.1.3. 

3.1.1 Perancangan Universal Paddock 

Universal Paddock adalah bagian dari sistem pembangkit yang berfungsi sebagai dudukan 

sepeda. Karena bersifat Universal yang artinya bisa atau mampu digunakan untuk berbagai jenis 

sepeda dengan ukuran roda yang berbeda. Dalam perancangan Universal Paddock harus 

mempertimbangkan macam-macam dari ukuran roda sepeda, kekuatan, dan harus mudah 

digunakan. Pada penelitian ini Universal Paddock dirancang mampu digunakan untuk sepeda 

ukuran roda 20 inci hingga 26 inci. Universal Paddock didesain menggunakan software 

Gambar 3.1 Diagram alir penelitian 
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Solidworks 2018, berikut hasil desain 3D yang ditunjukkan pada Gambar 3.2. Untuk desain 

lengkap dengan sepedanya dapat dilihat pada bagian lampiran 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Cara Kerja Universal Paddock 

Pada Gambar 3.2 bagian (part) yang ditunjukkan oleh huruf (a) dapat digerakkan maju 

mundur untuk menyesuaikan dari ukuran frame sepeda. Pada bagian yang ditunjukkan oleh huruf 

(b) dapat digerakkan naik turun untuk menyesuaikan diameter roda sepeda. Sedangkan pada 

bagian yang ditunjukkan oleh huruf  (c) berfungsi sebagai penjepit chain stay sepeda. Untuk bagian 

yang ditunjukkan huruf (d) dapat direnggangkan dan disempitkan untuk menyesuaikan lebar rear 

hub sepeda. 

B. Kelebihan Universal Paddock 

Universal Paddock memiliki beberapa kelebihan, diantaranya adalah: 

1. Universal Paddock dirancang mampu digunakan atau dioperasikan untuk sepeda ukuran 

roda 20 inci hingga 26 inci 

2. Untuk mempermudah saat dipindahkan atau dibawa, Universal Paddock dapat dibongkar 

atau di lepas (bersifat portabel) untuk bagian b dan d (lihat gambar Gambar 3.2) 

3. Setiap bagian dari Universal Paddock dibuat dengan material besi, sehingga lebih kuat. 

4. Harga pembuatan Universal Paddock terjangkau (jika suatu saat ingin diproduksi banyak) 

Gambar 3.2 Desain 3D universal paddock dimana (a) dapat bergerak maju mundur, (b) 

bisa naik turun, (c) penjepit chainstay sepeda, (d)  bisa merenggang dan menyempit 
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3.1.2 Perancangan Pemutar Generator (pulley) 

 

Gambar 3.3 Model pulley-roda terhubung belt dimana (A) roda sepeda, (B) belt,dan (C) pulley 

 

Tahap ini adalah melakukan perancangan hubungan roda sepeda dengan generator agar 

putaran generator maksimal. Pada penelitian ini untuk memutar generator menggunakan sebuah 

belt yang menghubungkan antara roda belakang sepeda dengan pulley. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada Gambar 3.3 dimana, (A) adalah roda sepeda, (B) adalah belt, sedangkan (C) adalah 

pulley. Penelitian ini menggunakan pulley dengan diameter 9 cm. Sedangkan diamater roda sepeda 

yang digunakan adalah 66 cm. Dari data tersebut dapat dihitung perbandingan kecepatan sudut 

antara roda sepeda dengan kecepatan sudut pulley generator sebagai berikut :  

v1 = v2 

𝜔1𝑅1 = 𝜔2𝑅2 

𝜔1 33 = 𝜔2 4,5 

𝜔1

𝜔2
=

4,5

33
 

𝜔1

𝜔2
=

1

7
 

Dari perhitungan diatas, didapat bahwa hasil kecepatan sudut pulley motor 7 kali lebih besar 

daripada kecepatan sudut roda sepeda. Pada penelitian ini menggunakan motor DC 24V dengan 

putaran maksimum 2650 rpm. Untuk menghasilkan tegangan yang cukup untuk mengisi 

akumulator, maka generator harus diputar minimal 1600 rpm. Berikut perhitungan kecepatan 

putaran roda sepeda yang dibutuhkan: 

𝜔1

𝜔2
=

1

7
 

     𝜔1 =
1

7
𝜔2 

                               𝜔1 =
1

7
1600 𝑟𝑝𝑚 

                                                                𝜔1 = 228,571 𝑟𝑝𝑚 
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Dari perhitungan tersebut, didapatkan hasil kecepatan putar roda sepeda sebesar 228,571 rpm. Jika 

kecepatan ini dikonversi dalam satuan km/jam, maka hasilnya sebagai berikut : 

                     228,571 rpm = 228,571 𝑥 𝑘𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑟𝑜𝑑𝑎 𝑠𝑒𝑝𝑒𝑑𝑎 

                                            = 228,571  
𝑟𝑜𝑡𝑎𝑠𝑖

𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡
 𝑥 2,072 𝑚 

                                                               = 473,60 
𝑚

𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡
 

                                   = 473,60  
𝑚

𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡
 𝑥 

60𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡

1𝑗𝑎𝑚
 𝑥 

1𝑘𝑚

1000𝑗𝑎𝑚
 

                                    = 28,416
𝑘𝑚

𝑗𝑎𝑚
 

Dari hasil perhitungan diatas, didapat bahwa kecepatan putar minimal roda sepeda yang 

dibutuhkan untuk mengayuh sepeda agar generator menghasilkan tegangan yang cukup untuk 

mengisi akumulator 12 volt adalah 28,416 km/jam. 

3.1.3 Perancangan Sabuk (Belt) 

Untuk menentukan panjang total belt, maka harus memperhitungkan ukuran roda sepeda dan 

pulley generatornya. Perhitungan panjang belt dapat menggunakan persamaan 2.13. Dari hasil 

perhitungan didapat panjang total belt adalah 245,87 cm. Pada penelitian ini digunakan belt 

transmisi jenis v-belt dengan model A98. 

3.2 Perencanaan Listrik Pasca Bencana 

Kebutuhan listrik pasca bencana diperlukan untuk memenuhi keperluan listrik yang bersifat 

urgent. Secara umum kebutuhan listrik pasca bencana meliputi penerangan, peralatan listrik, 

peralatan komunikasi, peralatan medis yang membutuhkan listrik, dan lain-lain. Kebutuhan listrik 

pasca bencana yang sudah direncanakan sebesar 220 watt/jam. Untuk lebih lengkapnya dapat 

dilihat pada bagian lampiran 4. 

3.3 Perancangan Electrik 

Perancangan elektrik adalah tahap untuk menentukan komponen kelistrikan yang 

dibutuhkan agar menghasilakan energi listrik yang diharapkan. Pembangkit listrik tenaga sepeda 

diharapkan mampu menghasilkan energi listrik yang dapat digunakan untuk keperluan listrik 

urgent yang sudah direncanakan pada sub bab 3.2. Sesuai dengan diagram alir pada Gambar 3.2 

perancangan elektrik meliputi generator, baterai, regulator, dan inverter. Untuk penjabarannya 

akan dijelaskan pada sub bab 3.3.1 hingga sub bab 3.3.4. 
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3.3.1 Perencanaan Generator 

Pemilihan generator pada penelitian ini harus tepat, karena harus memperhatikan kecepatan 

rata-rata manusia dalam mengayuh pedal sepeda. Sehingga pemilihan generator tidak terlalu kecil 

atau terlalu besar kapasitasnya. Pada penelitian ini generator yang digunakan adalah dinamo 

skuter DC 24 volt 250 watt. Tampilan generator ditunjukkan pada Gambar 3.4. Berikut adalah 

spesifikasi dari generator yang digunakan pada penelitian : 

Model                    : MY1016 

Type                      : Brush 

Tegangan              : 24 volt DC 

Rated Speed        : 2650 rpm 

Rated Curent         : 13,7 ampere 

Daya Output Max. : 250 watt 

 

Gambar 3.4 Dinamo DC 24 volt 

3.3.2 Perencanaan Baterai (Akumulator) 

Akumulator dipilih berdasarkan jangka waktu yang kita inginkan untuk mengoperasikan 

sistem dalam pengisian baterai. Persamaan hubungan antara energi yang tersimpan dalam 

akumulator sebagai berikut: 

Power      = 𝑉 𝑥 𝐼 (watt) (3.1) 

                                         Energi      =  𝑃 𝑥 𝑡 (watt/jam) (3.2) 

Akumulator yang digunakan pada penelitian ini adalah akumulator kering dengan nama 

Maxotrom seri MS12-12. Tegangan akumulator sebesar 12 volt dan kapasitas 12Ah. Dengan 

kapasitas 12Ah, secara teori akumulator tersebut dapat memberikan kuat arus listrik sebesar 24 

ampere dalam 1 jam. Akumulator yang digunakan pada penelitian ditunjukkan pada Gambar 3.5. 
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Gambar 3.5 Akumulator 12 volt – 12Ah 

3.3.3 Charge Controller (Regulator) 

Regulator berfungsi untuk mengatur tegangan listrik yang masuk ke dalam akumulator. Pada 

umumnya ada 2 cara pengisian akumulator. Yang Yaitu pengisian normal dan pengisian cepat. 

Pengisian normal adalah pengisian dengan arus pengisian sebesar 10% dari kapasitas 

akumulator. Sedangkan pengisian cepat adalah pengisian dengan arus listrik pengisian yang 

besar, namun tidak boleh melebihi 50% dari kapasitas akumulator. 

Untuk menghitung lama pengisian akumulator dapat menggunakan persamaan: 

𝑇𝑎 =
C

𝐼
+20% (3.3) 

dimana : 

    Ta = lamanya pengisian arus listrik (jam) 

     C = besarnya kapasitas akumulator (Ah) 

     I = besarnya arus listrik pengisian ke akumulator (A) 

     *20% = rata-rata infisiensi pabrikan akumulator  ketika diisi dari jam ke jam 

Pada penelitian ini menggunakan PWM Solar Charge Controller sebagai pengatur tegangan 

yang masuk kedalam akumulator. Tampilan dari charge controllernya ditunjukkan pada Gambar 

3.6. Berikut adalah spesifikasi charge controller yang digunakan : 

Nama         : PWM Solar Charge Controller Dual USB 12V 24V 

Arus Charge Max. : 10 ampere 

Discharge Stop      : 10,7 volt (default dan adjustable) 

Max. Power Input  : 130 watt (12V) 260 watt (24V) 
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Gambar 3.6 charge controller 

3.3.4 Perencanaan Inverter 

Kapasitas inverter yang dipilih harus sesuai dengan beban yang akan digunakan. Jumlah 

beban tidak boleh melebihi daya inverter. Ada dua tipe inverter yang membedakan penggunaannya 

yaitu, pure sinewave dan modified sinewave. Model pure sinewave umunya digunakan untuk 

beban elektronik yang menggunakan motor listrik seperti pompa air, lemari es, dan lainnya. Model 

modified sinewave digunakan untuk beban alat elektronik tanpa motor atau beban ringan seperti 

lampu. Sehingga pada penelitian ini menggunakan inverter model modified sinewave dengan 

kapsitas 1000 watt. 

3.4 Pengujian Sistem 

3.4.1 Pengujian Karakteristik Generator 

Pengujian karakteristik generator dilakukan untuk mengetahui karakteristik generator yang 

digunakan pada penelitian ini. Pada pengujian ini, pulley generator dihubungkan dengan roda 

belakang sepeda menggunakan belt. Roda belakang sepeda digunakan sebagai penggerak mula 

generator dengan cara mengayuh sepeda. Generator diputar secara bertahap, dari putaran terendah 

hingga tertinggi. Setelah generator berputar maka tegangan ouput dari generator diukur dengan 

multimeter. Untuk kecepatan generator diukur menggunakan tachometer. Pengukuran data 

tegangan, arus, dan putaran generator berturut-turut diukur pada titik V, A, dan T yang ditunjukkan 

pada Gambar 3.7. 
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Gambar 3.7 Skema rangkaian pengujian karakteristik generator 

3.4.2 Pengujian Pengisian Akumulator 

Pengujian pengisian akumulator bertujuan untuk mengetahui sistem pembangkit tenaga 

sepeda dalam menghasilkan energi listrik dan energi listrik disimpan dalam akumulator. Pada 

pengujian ini, generator dihubungkan dengan roda belakang sepeda melalui belt. Kemudian sepeda 

dikayuh pada kecepatan tertentu agar menghasilkan tegangan listrik yang cukup untuk mengisi 

akumulator. Pengujian pengisian akumulator dilakukan dengan sepeda ukuran roda 26 inci dan 20 

inci. Dalam pengujian ini akan didapat hasil berupa tegangan akumulator, arus akumulator, dan 

kecepatan generator. Pengukuran data tegangan, arus, dan kecepatan generator berturut-turut 

ditunjukkan pada titik V, A, dan T pada Gambar 3.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8 Skema rangkaian pengujian pengisian akumulator 

3.4.3 Pengujian Pencatuan ke Beban Listrik 

Pada pengujian pencatuan ke beban listrik terdiri dari 2 macam pengujian. Yang pertama 

adalah pengujian dengan menghubungkan langsung akumulator dengan beban listrik. Pengujian 

ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik akumulator pada saat diberi beban. Pengujian yang 

kedua adalah akumulator dihubungkan dengan sistem pembangkit listrik tenaga sepeda dan 

dilakukan pengayuhan dalam kondisi berbeban listrik. Pengujian yang kedua ini bertujuan untuk 

mengetahui karakteristik pengisian akumulator pada saat dihubungkan ke beban listrik. Pada 
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pengujian pertama, data tegangan dan arus diukur melalui titik V dan A yang ditunjukkan pada 

Gambar 3.9. 

 

Gambar 3.9 Skema Pencatuan ke beban listrik dari akumulator terhubung ke beban listrik 

 

Untuk pengujian kedua, data kecepatan generator, tegangan akumulator, arus akumulator, dan arus 

inverter secara berturut-turut ditunjukkan pada titik T, V, A1, dan A2 pada Gambar 3.10. 

 

 Gambar 3.10 Skema pencatuan ke beban listrik saat akumulator terhubung pembangkit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


