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BAB 4  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Desain prorotipe Universal Paddock yang telah dibuat akan diuji dan analisis untuk 

mengetahui kinerja dari sistem pembangkit listrik tenaga sepeda. Desain Universal Paddock yang 

telah dibuat dapat ditunjukkan pada Gambar 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universal Paddock dibuat menggunakan besi kotak ukuran 3x3 cm. Setelah dilakukan pengujian 

dengan menaiki sepeda dan melakukan pengayuhan, untuk orang dengan berat badan 85 kg terasa 

gerak (goyang). Ini disebabkan karena pada besi utama dan besi penyangga terlalu kecil. Sehingga 

agar Universal Paddock lebih kokoh, besi yang digunakan paling tidak memiliki ukuran 4x4 cm 

atau lebih besar. Untuk pengujian sistem pembangkit tenaga sepeda ini, terdiri dari 3 bagian yang 

telah dijelaskan pada sub bab 3.4. Hasil dan analisis pengujian dijabarkan pada sub bab 4.1 sampai 

dengan 4.3. 

4.1 Pengujian Karakteristik Generator 

Pada pengujian ini diperoleh data tegangan listrik generator dan putaran generator, sesuai 

skema pengujian yang telah dijelaskan pada sub bab 3.4.1. Berikut adalah hasil dari pengujian  

karakteristik generator ditunjukkan oleh grafik pada Gambar 4.2. 

Gambar 4.1 Universal Paddock dipasang dengan sepeda ukuran roda 20 inci (a) dan 26 (b) inci 
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Dari hasil pengujian pada grafik Gambar 4.2 menunjukkan bahwa kecepatan generator 

berpengaruh terhadap tegangan output generator. Jika kecepatan generator meningkat, maka 

tegangan listrik output generator akan semakin besar. Hal ini menunjukkan bahwa tegangan output 

generator berbanding lurus dengan kecepatan generator. Pada percobaan ini kecepatan generator 

minimal, agar menghasilkan tegangan sebesar 2 volt adalah 480 rpm. Dan output maksimal yang 

diketahui dalam pengujian karakteristik generator adalah 20 volt dengan kecepatan generator 

sebesar 2715 rpm. Tabel keseluruhan data hasil pengujian karakteristik generator tersebut dapat 

dilihat pada bagian lampiran 2. 

Besar tegangan listrik minimal yang dibutuhkan untuk mengisi akumulator adalah 12 volt. 

Tegangan listrik yang digunakan untuk mengisi akumulator 12 volt tidak boleh terlalu besar 

(rentang tegangan 12 - 14 volt), ini bertujuan agar akumulator tidak mudah rusak. Dari data hasil 

pengujian karakteristik generator menunjukkan bahwa rentang kecepatan yang dibutuhkan agar 

generator mampu menghasilkan tegangan listrik yang cukup untuk mengisi akumulator 12 volt, 

adalah 1700 rpm sampai dengan 1900 rpm. 

Gambar 4.2 Grafik hubungan tegangan ouput generator terhadap kecepatan 

putaran generator 
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4.2 Analisis Hasil Pengujian Pengisian Akumulator 

 

 

Berikut adalah data hasil pengujian dengan sepeda ukuran roda 26 inci dan 20 inci yang 

ditunjukkan oleh Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Pengujian pengisian akumulator dengan sepeda ukuran roda 20 inci dan 26 inci 

N

No. 
Waktu 

(menit) 

Tegangan 

Akumulator 

(volt) 

Arus Akumulator 

(ampere) 
Kec. Generator 

(rpm) 
Tegangan Akumulator 

Awal – Akhir (volt) 

Sepeda 

ukuran 

roda 

20 inci 

Sepeda 

ukuran 

roda 

26 inci 

Sepeda 

ukuran 

roda 26 

inci 

Sepeda 

ukuran 

roda 26 

inci 

Sepeda 

ukuran 

roda 26 

inci 

Sepeda 

ukuran 

roda 26 

inci 

Sepeda 

ukuran 

roda 26 

inci 

Sepeda 

ukuran roda 

26 inci 

1 1,5 11,85 12,18 1,71 3,08 1714 1820 11,52 11,62 

2 3 11,89 12,23 1,68 2,27 1695 1803 - - 

3 4,5 12,02 12,28 1,74 1,89 1680 1802 - - 

4 6 12,03 12,41 1,55 2,61 1708 1800 - - 

5 7,5 12,03 12,5 1,39 2,25 1730 1804 - - 

6 9 12,01 12,52 1,36 2,57 1750 1940 - - 

7 10,5 12,04 12,53 1,3 2,74 1725 1950 11,82 - 

8 12 - 12,53 - 2,65 - 2500 - - 

9 13,5 - 12,54 - 2,32 - 1916 - - 

10 15 - 12,58 - 2,1 - 1945 - 12,02 

 

Dari hasil kedua pengujian, didapat bahwa dengan menggunakan jenis sepeda ukuran roda 

26 inci menghasilkan daya listrik yang lebih besar. Dimana tegangan listrik akumulator rata-rata 

selama 15 menit pengujian sebesar 12,19 volt dan arus listrik rata-rata 2,45 ampere. Sedangkan 

Gambar 4.3 Pengujian pengisian akumulator dengan sepeda ukuran roda 20 inci (a) 

dan 26 (b) inci 
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pada pengujian dengan sepeda ukuran roda 20 inci, menghasilkan tegangan listrik akumulator rata-

rata sebesar 11,98 volt dan arus listrik rata-rata sebesar 1,52 ampere. Selain itu pada saat pengujian 

dengan menggunakan sepeda ukuran roda 20 inci harus membutuhkan kayuhan yang lebih 

kencang. Bertujuan agar generator mampu menghasilkan output tegangan yang cukup untuk 

mengisi akumulator. Ini sesuai dengan perhitungan pada sub bab 0 dimana, semakin besar roda 

sepeda maka semakin besar kecepatan generator yang dihasilkan. 

Berikut ditunjukkan pada Gambar 4.4 grafik tegangan listrik pengisian akumulator dengan 

menggunakan sepeda ukuran roda 26 dan 20 inci. 

 

Dari grafik pada gambar Gambar 4.4 saat pengujian menggunakan sepeda ukuran roda 26 

inci terlihat bahwa tegangan listrik yang dibutuhkan untuk mengisi akumulator tetap dijaga pada 

kisaran 12,1 – 12,5 volt. Sedangkan dengan sepeda ukuran roda 20 inci tegangan listrik yang 

dibutuhkan untuk mengisi akumulator tetap dijaga pada kisaran 11,8 - 12,04 volt. Hal ini dilakukan 

agar terjadi aliran arus listrik dari generator menuju akumulator. Pada prinsipnya untuk melakukan 

pengisian akumulator maka tegangan sumber (dalam hal ini generator) harus lebih besar dari 

tegangan akumulatornya. Dapat dilihat hasil pengujian pengisian akumulator dengan sepeda 

ukuran roda 26 inci pada Tabel 4.1, bahwa tegangan akumulator awal sebesar 11,62 volt. 

Sedangkan pada pengujian dengan sepeda ukuran roda 20 inci, dapat dilihat bahwa tegangan awal 

akumulator sebesar 11,52 volt.  

Pada Tabel 4.1 juga terdapat data arus listrik akumulator selama proses pengujian. Berikut 

grafik arus listrik akumulator pada saat pengujian yang ditunjukkan pada Gambar 4.5. 

Gambar 4.4 Grafik pengujian tegangan listrik akumulator dengan sepeda ukuran roda 26 dan 20 inci 

masing-masing mengalami pertambahan sebesar 0,4 volt dan 0,3 volt 
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Pada grafik Gambar 4.5 menunjukkan bahwa arus listrik akumulator berubah-ubah, namun pada 

akhirnya cenderung turun. Hal tersebut sesuai dengan teori, dimana arus listrik pengisian 

akumulator mengalami penurunan seiring dengan kenaikan tegangan akumulator.  

Selain tegangan dan arus listrik, pada Tabel 4.1 juga memperlihatkan data kecepatan 

generator selama pengujian. Berikut grafik kecepatan generator selama pengujian dengan 2 variasi 

ukuran sepeda yang ditunjukkan pada Gambar 4.6. 

 

  

Kecepatan maksimum generator pada pengujian dengan sepeda ukuran roda 26 inci dan 20 

inci masing-masing sebesar 2500 rpm dan 1750 rpm. Sedangkan kecepatan minumum generator 

pada pengujian dengan sepeda ukuran roda 26 inci dan 20 inci masing-masing sebesar 1800 rpm 

Gambar 4.5 Grafik arus listrik akumulator pada saat pengujian yang mengalami penurunan 

Gambar 4.6 Grafik kecepatan generator selama pengujian pada sepeda ukuran roda 26 inci 

cenderung stabil dibandingkan pada sepeda ukuran roda 20 inci 
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dan 1680 rpm. Untuk kecepatan rata-rata generator pada pengujian dengan sepeda ukuran roda 26 

inci dan 20 inci, masing-masing sebesar 1928 rpm dan 1714 rpm. Artinya dengan menjaga 

kecepatan generator sebesar 1928 rpm dan 1714 rpm maka sudah mampu menghasilkan tegangan 

untuk mengisi akumulator. Kecepatan generator pada pengujian dengan sepeda ukuran roda 26 

inci cenderung stabil dan mudah untuk menstabilkannya. Sedangkan pada pengujian dengan 

sepeda ukuran roda 20 inci sulit untuk menstabilkannya. Ini disebabkan karena pada pengujian 

dengan sepeda ukuran roda 20 inci, membutuhkan kayuhan yang lebih kencang sehingga susah 

untuk menstabilkannya. Namun sebisa mungkin tetap dijaga dalam rentang kecepatan yang sudah 

dijelaskan pada hasil pengujian generator pada sub bab 4.1. 

Pada hasil pengujian pengisian akumulator dengan sepeda ukuran roda 26 inci, tegangan 

akumulator mengalami pertambahan sebesar 0,4 volt selama 15 menit. Tegangan listrik 

akumulator yang digunakan pada penelitian ini dikatakan penuh  yaitu sebesar 13 volt. Data ini 

didapatkan setelah melakukan pengisian dengan cara biasa (menggunakan charge akumulator). 

Sedangkan tegangan listrik akumulator dikatakan tidak dapat mencatu ke beban sebesar 11 volt. 

Data ini didapatkan setelah melakukan pengujian dengan menghubungkan akumulator ke beban 

listrik hingga bebannya mati. Dari kedua data tersebut, maka selisih antara tegangan listrik 

akumulator yang tidak dapat mencatu ke beban hingga tegangan listrik akumulator penuh sebesar 

2 volt. Dari data tersebut dapat dihitung, bahwa untuk mengisi akumulator dari keadaan tidak dapat 

mencatu ke beban sampai terisi penuh memerlukan waktu sekitar 75 menit. Sedangkan pada 

pengujian dengan sepeda ukuran roda 20 inci membutuh waktu 70 menit.  

Besar potensi daya listrik yang dapat dihasilkan pada pengujian pengisian akumulator 

dapat dihitung menggunakan persamaan 2.5. Dari hasil perhitungan, pada pengujian dengan 

sepeda ukuran roda 26 inci daya listrik rata-rata yang dihasilkan selama 15 menit pengujian sebesar 

30,42  watt. Sedangkan pada pengujian dengan sepeda ukuran roda 20 inci, daya listrik rata-rata 

sebesar 18,35 watt selama 10,5 menit pengujian. Untuk besar energi listrik yang dihasilkan 

dihitung menggunakan persamaan 3.2. Dengan mengasumsikan efisiensi akumulator sebesar 

100% , selama 15 menit pengujian diperoleh energi listrik sebesar 7,60 watt/jam dengan sepeda 

ukuran roda 26 inci. Sedangkan pada pengujian dengan sepeda ukuran roda 20 inci menghasilkan 

energi listrik sebesar 3,21 watt/jam. 

4.3 Analisis Hasil Pengujian Pencatuan ke Beban Listrik 

Skema pengujian pancatuan ke beban listrik telah dijelaskan pada sub bab 3.4.3. Pada 

pengujian ini dilakukan dengan memvariasikan  beban listrik yaitu, lampu LED 12 watt, lampu 

TL (Fluorescent) 14 watt, lampu pijar 5 watt, dan charger HP 10 watt. 
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4.3.1 Analisis Hasil Pengujian Pencatuan Akumulator ke Beban Listrik 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses pengujian pencatuan akumulator ke beban listrik dapat dilihat pada Gambar 4.7. 

Berikut adalah grafik hasil pengujian pencatuan akumulator ke 5 variasi beban listrik yang 

ditunjukkan pada Gambar 4.8. 

 

 

 

 

Untuk data keseluruhan hasil pengujian, terlampir pada bagian lampiran 3. Pada pengujian 

beban lampu LED 12 watt selama 5 menit, tegangan akumulator turun sebesar 0,16 volt. Pada 

pengujian beban lampu TL 14 watt dan lampu pijar 5 watt, tegangan akumulator turun masing-

masing sebesar 0,06 volt dan 0,06 volt. Pada pengujian beban mengecas HP 10 watt merk 

Samsung, tegangan akumulator turun sebesar 0,02. Sedangkan untuk merk Xiaomi dengan 

Gambar 4.7 Rangkaian pengujian pencatuan akumulator ke beban listrik 

Gambar 4.8 Grafik penurunan tegangan akumulator saat dicatu ke 5 

variasi beban listrik 
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kapasitas sama 10 watt, terjadi penurunan sebesar 0,05 volt. Dari total hasil pengujian selama 25 

menit dengan total beban 51 watt, tegangan listrik akumulator mengalami penurunan sebesar 0,35 

volt. Dari data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa semakin besar beban akumulator, maka 

semakin cepat waktu pengosongan akumulator. Sehingga dapat dihitung bahwa akumulator 

dikatakan habis (keadaan tidak dapat mencatu ke beban listrik) dari kondisi penuh memerlukan 

waktu 2,3 jam dengan total beban 51 watt. 

4.3.2 Analisis Hasil Pengujian Pencatuan ke Beban Listrik dengan Akumulator Terhubung ke 

Sistem Pembangkit Tenaga Sepeda 

Pada pengujian ini hanya menggunakan sepeda ukuran roda 26 inci dengan beban lampu TL 

14 watt dan dilakukan pengujian selama 5 menit. Proses pengujian dapat dilihat pada Gambar 4.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.2 Hasil pengujian pencatuan ke beban listrik dengan terhubung ke sistem pembangkit 

No. 
Waktu 
(detik) 

Tegangan 
Akumulator 

(volt) 

Arus 
Akumulator 

(ampere) 

Arus Menuju 
Inverter 

(ampere) 

Kec. 
Generator 

(rpm) 

Tegangan 
Akumulator 
awal – akhir 

1 30 12,91 3,79 1,89 1813 12,17 

2 60 12,87 3,37 1,84 1667  

3 90 12,87 3,25 1,84 1686  

4 120 12,79 2,83 1,85 1689  

5 150 12,75 3,68 1,84 1773  

6 180 12,7 2,9 1,86 1701  

7 210 12,61 2,78 1,89 1820  

8 240 12,53 2,25 1,92 1741  

9 270 12,5 1,76 1,94 1783  

10 300 12,43 1,7 1,96 1781 12,16 

 

Gambar 4.9 Pengujian pencatuan ke beban listrik dengan akumulator 

terhubung ke sistem pembangkit 
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Dari Tabel 4.2 diperoleh hasil rata-rata arus listrik yang mengalir ke akumulator sebesar 2,83 

ampere. Sedangkan arus listrik rata-rata yang mengalir menuju inverter sebesar 1,67 ampere. 

Tegangan listrik akumulator rata-rata  adala 12,67 volt. Untuk kecepatan rata-rata generator yang 

dihasilkan sebesar 1745 rpm. 

Dari tabel Tabel 4.2 potensi daya listrik yang dihasilkan sebesar 36,05 watt. Sehingga energi 

listrik yang dihasilkan selama 5 menit pengujian sebesar 3 watt/jam. Dari Tabel 4.2 juga dapat 

dilihat tegangan listrik akumulator sebelum dilakukan pengujian adalah 12,17 volt. Setelah 

dilakukan pengujian selama 5 menit, tegangan akumulator turun sebesar menjadi 12,16 volt. Ini 

menunjukkan bahwa energi listrik yang keluar (output) dari akumulator menuju beban listrik lebih 

besar daripada daya listrik yang masuk (input) dari generator menuju akumulator.  

4.4 Pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Sepeda untuk Memenuhi Kebutuhan Litrik 

Pasca Bencana 

Pada sub bab ini, membahas tentang energi listrik yang dihasilkan oleh sistem pembangkit 

tenaga sepeda guna untuk memenuhi kebutuhan listrik pasca bencana. Pada sub bab 3.2 telah 

direncanakan kebutuhan listrik pasca bencana. Dari hasil perencanaan total kebutuhan listrik 

sebesar 220 watt/jam atau dalam jumlah Ah sebesar = 
220 𝑤𝑎𝑡𝑡/𝑗𝑎𝑚

12 𝑣𝑜𝑙𝑡
= 18,33 𝐴ℎ. Berdasarkan hasil 

pengujian pengisian akumulator pada sub bab 4.2, arus listrik rata-rata pengisian akumuator adalah 

2,45 ampere. Dengan menggunakan persamaan 3.3 dapat dihitung waktu yang dibutuhkan untuk 

mengayuh sepeda agar dapat mengisi ulang akumulator untuk menyuplai kebutuhan listrik 

(efisiensi inverter diabaikan) pasca bencana sebagai berikut: 

𝑡 =
18,33 𝐴ℎ

2,45 𝑎𝑚𝑝𝑒𝑟
= 7,48 𝑗𝑎𝑚. 

Karena waktu yang dibutuhkan untuk mengayuh sepeda guna mengisi ulang akumulator 

sangat lama, maka terdapat saran agar pemanfaatan sistem pembangkit tenaga sepeda lebih 

efisien yang akan dijelaskan pada sub bab 5.2. 

 

 

 

 

 


