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Abstrak—Salah satu kebutuhan penting pasca bencana adalah 

energi listrik. Pada saat pasca bencana, sumber energi listrik 

utama dari PLN akan terputus hingga beberapa hari. Kebutuhan 

energi listrik pasca bencana sangat dibutuhkan untuk 

penerangan, komunikasi, peralatan medis yang memerlukan 

listrik, dan kebutuhan yang memerlukan listrik lainnya. Untuk 

mengatasi permasalahan tersebut, dibutuhkan energi listrik 

alternatif yang dapat menyuplai kebutuhan listrik yang bersifat 

urgent (mendesak). Pada penelitian ini kami merancang 

prototipe Universal Paddock dengan model pulley-roda 

terhubung belt untuk pembangkit listrik alternatif pasca bencana 

menggunakan sepeda. Pembangkit listrik tenaga sepeda telah 

dibuat oleh beberapa peneliti sebelumnya dengan berbagai 

model. Namun sistem pembangkitnya hanya dapat dioperasikan 

untuk satu jenis ukuran roda sepeda saja. Kebaruan dari 

penelitian ini adalah Universal Paddock dapat digunakan untuk 

berbagai jenis ukuran roda sepeda yang berbeda. Energi 

manusia yang dihasilkan ketika mengayuh sepeda dimanfaatkan 

untuk menggerakkan pedal sepeda yang dirancang untuk dapat 

menghasilkan energi listrik. Listrik dihasilkan dengan 

memasang sebuah generator DC (24 volt 250 watt) dengan pulley 

yang dihubungkan melalui belt. Untuk menguji desain Universal 

Paddock, digunakan charger controller, akumulator, inverter, 

dan beban listrik. Universal Paddock diuji coba dengan sepeda 

ukuran roda 20 inci dan 26 inci. Hasil pengujian pengisian 

akumulator dengan menggunakan sepeda ukuran roda 20 inci, 

selama 10,5 menit mengayuh dihasilkan energi listrik sebesar 

3,21 watt/jam. Sedangkan pengujian dengan menggunakan 

sepeda ukuran roda 26 inci, dihasilkan energi listrik sebesar 7,6 

watt/jam selama 15 menit mengayuh. 

 

Kata kumci—Energi listrik; Bencana alam; Sepeda; Universal 

Paddock; Akumulator 

 

I. PENDAHULUAN 

Energi listrik merupakan energi yang sangat penting untuk 
kehidupan manusia pada zaman sekarang. Hampir semua 
peralatan yang memudahkan manusia dalam kehidupan sehari-
hari membutuhkan energi listrik. Sehingga jika terjadi 
pemadaman listrik maka akan mengganggu aktifitas yang 
menggunakan peralatan yang membutuhkan listrik. Padamnya 
listrik dapat disebabkan karena gangguan teknis dan non teknis. 
Salah satu gangguan non teknis disebabkan karena faktor alam 

seperti, bencana alam. Ketika terjadi bencana alam maka 
sumber energi penting yaitu listrik, kemungkinan besar akan 
padam dalam beberapa hari kedepan. Kebutuhan energi listrik 
pasca bencana sangat dibutuhkan baik untuk penerangan, 
komunikasi, dan kebutuhan yang memerlukan listrik lainnya. 

 Berdasarkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana 
(BNPB) sebagian besar penduduk indonesia tinggal di wilayah 
rawan bencana alam. Data menunjukan bahwa Indonesia 
merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kegempaan 
yang tinggi di dunia, lebih dari 10 kali lipat tingkat kegempaan 
di Amerika Serikat (Arnold, 1986). Belum lama ini, Indonesia 
sedang mengalami musibah bencana alam gempa bumi dan 
tsunami yang terjadi di Lombok dan Palu, Sulawesi Tengah 
pada tanggal 5 Agustus 2018. Berdasarkan sumber pasca 
bencana di Palu [1], selama 6 hari warga di kota Palu sulit 
mendapatkan listrik. Pada malam hari, warga kota Palu dalam 
suasana gelap gulita. Kondisi ini perlu ada tindakan cepat 
khususnya untuk memenuhi kebutuhan listrik yang bersifat 
urgent atau mendesak. Contohnya untuk penerangan tenda-
tenda pengungsian, penerangan untuk pencarian korban 
bencana, peralatan elektronik seperti alat koordinasi (untuk 
menginformasikan kondisi terkini), peralatan medis yang 
membutuhkan listrik, dan lainnya.  

Untuk itu pada penelitian ini dibuat desain prototipe 
Universal Paddock dengan model pulley-roda terhubung belt 
untuk pembangkit listik alternatif pasca bencana. Universal 
Paddock dapat digunakan untuk berbagai jenis ukuran sepeda. 
Energi manusia yang dihasilkan ketika mengayuh sepeda 
dimanfaatkan untuk menggerakkan pedal sepeda yang 
dirancang untuk menghasilkan energi listrik. Energi mekanik 
dari pedal sepeda dikonversi menjadi energi listrik melalui 
generator, kemudian disimpan didalam baterai. Prorotipe 
desain Universal Paddock memanfaatkan sepeda yang ada dan 
hampir setiap rumah memiliki sepeda. Karena kerangka utama 
sepeda dari besi maka setelah terjadi bencana alam, 
kemungkinan kerangka utama sepeda besar masih dapat 
digunakan. Sehubungan karena Universal Paddock 
ditunjukkan untuk pembangkit listrik alternatif pasca bencana, 
maka harus dirancang agar mudah dioperasikan dan kompatibel 
dengan berbagai jenis ukuran sepeda.  

 



II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Support Frame 

Salah satu komponen penting dari pembangkit listrik tenaga 
sepeda adalah support frame. Support Frame berfungsi untuk 
menyangga roda belakang sepeda dan dudukan sistem 
generator. Desain support frame harus mempertimbangkan dari 
banyaknya macam-macam ukuran sepeda yang ada. Selain itu 
desain support frame juga harus mempertimbangkan 
kenyamanan pengguna. Untuk memastikan keselamatan 
pengguna, maka harus memperhitungkan perhitungan dimensi 
dari sepeda. Dimensi dari sepeda umumnya adalah tinggi stang 
0,75 - 1,10 m, lebar stang 0,61 m, dan panjang sepeda 1,5 - 1,8 
m [2]. 

B. 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: 

 

 

 

 

1) Seporos 

Arah putaran putaran roda a searah dengan putaran 

roda b, berikut adalah persamaannya: 

𝜔𝑎  =   𝜔𝑏 (1) 

𝑣𝑎

𝑅𝑎

=
𝑣𝑏

𝑅𝑏

 (Error! No 

text of 

specified 

style in 

document.) 

2) Bersinggungan 

Arah putaran roda a berlawanan dengan putaran pada 

roda b, berikut adalah persamaannya: 

𝑣𝑏  = 𝑣𝑏 (3) 

𝜔𝑎𝑅𝑎  = 𝜔𝑏𝑅𝑏 
(4) 

3) Dengan belt (sabuk) atau rantai 

Arah putaran roda a searah dengan putaran roda b, 

berikut adalah persamaannya: 

𝑣𝑏  = 𝑣𝑏 (5) 

𝜔𝑎𝑅𝑎  = 𝜔𝑏𝑅𝑏 
(6) 

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 

C. Menggunakan Belt (sabuk) 

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

a. Menghitung Rasio Kecepatan  

 

Persamaan kecepatan belt 1 : 

𝑉 𝑠𝑎𝑏𝑢𝑘 1 = 𝜋𝑑1𝑁2        (7) 

Persamaan kecepatan belt 2 : 

𝑉 𝑠𝑎𝑏𝑢𝑘 2 = 𝜋𝑑2𝑁2        (8) 

Persamaan rasio kecepatan pulley : 

                   𝑉 𝑠𝑎𝑏𝑢𝑘 1 = 𝑉 𝑠𝑎𝑏𝑢𝑘 2 (9) 

                           𝑑1𝑁1 = 𝑑2𝑁2 
(10) 

                            
𝑁1

𝑁2
=

𝑑2

𝑑1
 (11) 

 
dimana : 

𝑑1 = diameter pulley 1 (m) 

𝑑2 = diameter pulley 2 (m) 

𝑁1 = kecepatan pulley 1 (rpm) 

               𝑁2 = kecepatan pulley 2 (rpm) 

b. Menghitung Panjang Belt 

 

Persamaan total panjang sabuk : 

𝐿 = 𝜋(𝑟1 + 𝑟2) + 2𝑥 +
(𝑟1+ 𝑟2)2

𝑥
  

                 

(12) 

  dimana : 

   𝑥 = jarak antar pusat pulley (m)  
𝑟1= jari-jari pulley 1 (m) 

𝑟1= jari-jari pulley 2 (m) 

 
D. Akumulator (Baterai) 

 Akumulator (accu) adalah alat yang dapat menyimpan 

energi (umumnya energi listrik) dalam bentuk energi kimia. 

Gambar 1. Macam-macam GMB 

Gambar Error! No text of specified style in document.2. 

Transmisi belt dan pulley 

Gambar 3. Transmisi belt dan pulley 



Contoh akumulator pada mobil berfungsi untuk menyimpan 

energi listrik dalam bentuk energi kimia, yang akan digunakan 

untuk mensuplai 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 sel-sel 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 biasa 

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 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 [3].  

Keunggulan Baterai Lead Acid [4]: 

1. Baterai Lead Acid adalah salah satu yang terbaik 

dalam hal kehandalan dan kemampuan bekerja.  

2. Baterai Lead Acid mampu untuk menghadapi kondisi 

lambat, cepat, dan perngisian daya berlebihan. 

3. Baterai Lead Acid mampu untuk bertahan tidak aktif 

dalam jangka panjang tanpa larutan elektrolit. 

Keurangan Baterai Lead Acid [4]: 

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 banyak kerusakan 

lingkungan pada skala pendek. 

3. Baterai Lead Acid rentan terhadap korosi yang sering 

terjadi baik karena elektrolisis atau overfilling.  

 Setiap cell pada akumulator memiliki tegangan sebesar 2 

volt. Sehingga Akumulator 12 volt memiliki 6 cell sedangkan 

Akumulator 24 volt memiliki 12 cell. Berikut adalah 

perhitungan pada akumulator: 

a) Perhitungan Akumulator Dalam Mem-backup Beban 

Persamaan dasar perhitungan akumulator adalah sebagai 

berikut: 

P = 𝑉 𝐼 (13) 

V =  
𝑃

𝐼
 (14) 

I =
𝑃

𝑉
 (15) 

dimana : 

P = Daya (watt) 

𝑉 = Tegangan (volt) 

P = Arus (amper) 

III. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dirancang dalam 3 tahapan utama, yakni (1) 
Perancangan mekanik, (2) Perencanaan listrik pasca 
bencana, dan (3) Perancangan elektrik.  

 

1. Perancangan Mekanik 

 Sesuai dari diagram alir pada gambar Error! Reference 
source not found.perancangan mekanik terdiri dari Universal 
Padock, pemutar generator (pulley), dan sabuk (belt). 

a. Universal Paddock 

Dalam pembuatan Universal Paddock harus 

mempertimbangkan macam-macam dari ukuran roda sepeda, 

kekuatan, dan harus mudah digunakan. Pada penelitian ini 

Universal Paddock dirancang mampu digunakan untuk ukuran 

roda sepeda 20 inchi hingga 26 inchi. Universal Paddock 

didesain menggunakan software Solidworks 2018, berikut 

hasil desain yang ditunjukkan gambar 5 pada dibawah ini. 

 

Gambar 4. Diagram alir penelitian 

Gambar 5. Desain 3D Universal Paddock 



b. Perancangan Pemutar Generator (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 

6 dimana, A adalah roda sepeda, B adalah sabuk, sedangkan C 

adalah pulley. Penelitian ini menggunakan pulley dengan 

diameter 9 cm. Sedangkan diamater roda sepeda yang 

digunakan adalah 66 cm. 

 

c. Perancangan Belt 

  Untuk menentukan panjang total belt, maka harus 

memperhitungkan ukuran roda sepeda dan pulley 

generatornya. Perhitungan panjang sabuk dapat menggunakan 

persamaan 12. Dari hasil perhitungan didapat panjang total 

belt adalah 248 atau 98 inchi. Pada penelitian ini digunakan 

sabuk transmisi V-Belt B98. 

 
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. Berikut kebutuhan listrik 

pasca bencana yang sudah direncanakan, ditunjukkan pada 

tabel 1. 

Tabel 1. Perencanaan listrik pasca bencana 

No 
Peralatan 

listrik 
Jenis 

Kebutuhan 
(watt) 

Total 
Kebutuhan 
(watt/jam) 

1 
Penerangan 

Tenda 
Pengngsian 

Lampu 38 38 x 4jam 

2 
Peralatan 

Elektronik 

Hand 
Phone 

15 
15 x 2jam 

Senter 
Emergency 

10 
10 x 3jam 

Alat 
Koordinasi 

8 
8 x 1jam 

No 
Peralatan 

listrik 
Jenis 

Kebutuhan 
(watt) 

Total 
Kebutuhan 
(watt/jam) 

  Lain-lain - - 

 Total 71 220 watt/jam 

 

3. Perancangan Mekanik 

 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. Berikut adalah bagian-bagian perancangan 

mekanik: 

a. 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. 

b. Perencanaan Akumulator (baterai) 

 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, akumulator tersebut dapat 

memberikan kuat arus listrik sebesar 24 amper dalam 1 jam. 

c. Charger Controller (regulator) 

 Tegangan yang dihasilkan oleh generator bervariasi sesuai 

dengan kecepatan kayuhan sepeda. Sehingga perlu adanya 

pengatur tegangan (regulator) untuk mengatur tegangan listrik 

yang masuk ke dalam akumulator. Pada penelitian ini 

menggunakan PWM Solar Charge Controller sebagai 

pengatur tegangan yang masuk kedalam akumulator. Arus 

maksimal dari regulator ini adalah 10 amper dengan tegangan 

output maksimal 14,4 volt. 

d. 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 

penggunaanya yaitu, pure sinewave dan modified sinewave. 

Model pure sinewave biasa 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. 

4. Pengujian Sistem 

 

a. Pengujian Karakteristik Generator 

Gambar 6. Pemutar generator dengan belt 



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. Sepeda dikayuh 

untuk menghasilkan putaran tertentu pada pulley generator. 

Generator diputar secara bertahap, dari putaran terendah 

hingga tertinggi. Setelah generator berputar maka tegangan 

ouput dari generator diukur dengan multimeter. Untuk putaran 

pulley generator diukur menggunakan tachometer. 

 

b. Pengujian Pengisian Akumulator 

Pengujian pengisian akumulator bertujuan untuk 

mengetahui karakteristik sistem pembangkit tenaga sepeda 

dalam melakukan pengisian ke 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. Hal ini dilakukan dengan cara melihat 

tegangan listrik pada multimeter. Pengujian pengisian 

akumulator dilakukan dengan sepeda ukuran 26 inchi dan 20 

inchi. Dalam pengujian ini akan didapat hasil berupa tegangan 

akumulator, arus akumulator, dan kecepatan generator. 

 

c. Pengujian Pencatuan ke Beban Listrik 

Pada pengujian pencatuan ke beban listrik terdiri dari 2 

macam pengujian. Yang pertama yaitu 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. Pengujian yang kedua ini bertujuan untuk 

mengetahui karakteristik pengisian akumulator pada saat 

dihubungkan ke beban listrik. 

IV. HASIL DAN ANALISIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universal Paddock dibuat menggunkana 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. Hasil 

pengujian sistem pembangkit tenaga sepeda terdiri dari 3 

bagian. Yaitu pengujian karakteristik generator, pengujian 

pengisian akumulator, dan pengujian pencatuan ke beban 

listrik. 

 

A. Pengujian Karakteristik Generator 

 

Dari hasil pengujian pada grafik gambar di atas Error! 

Reference source not found.menunjukan bahwa kecepatan 

putar pulley generator berpengaruh terhadap tegangan listrik 

yang dihasilkan oleh generator. Jika kecepatan putar pulley 

generator meningkat, maka tegangan listrik output generator 

akan semakin besar. Hal ini menunjukan bahwa tegangan 

output generator berbanding lurus dengan kecepatan putar 

generator. Pada percobaan ini kecepatan putar 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. Tegangan listrik yang 

digunakan untuk mengisi akumulator 12 volt tidak boleh 

terlalu besar dari 12 volt hingga 14 volt, ini bertujuan agar 

akumulator tidak mudah rusak. Dari data hasil pengujian 

karakteristik generatorError! Reference source not found. 

menunjukan bahwa batas kecepatan dibutuhkan agar generator 

mampu menghasilkan tegangan listrik yang cukup untuk 

mengisi akumulator 12 volt, adalah 1700 rpm sampai dengan 

1900 rpm. 

 

B. Pengujian Pengisian Akumulator 

 

Data pengujian yang diperoleh adalah tegangan listrik 

akumulator, arus listrik akumulator, kecepatan generator, dan 

waktu yang menyatakan lama proses pengisian akumulator. 

Berikut adalah data hasil pengujian dengan sepeda ukuran 26 

inchi dan 20 inchi yang ditunjukkan oleh tabel 2 berikut ini. 
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Gambar 8. Grafik hubungan tegangan ouput generator terhadap kecepatan 

putaran generator 

Gambar 7. Universal Paddock dipasang dengan sepeda ukuran 20 (a) dan 26 

(b) inchi 



Tabel 2. Hasil pengujian pengisian akumulator dengan sepeda 20 dan 26 inchi 

Dari hasil kedua pengujian, didapat bahwa dengan 

menggunakan jenis sepeda ukuran 26 inchi 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 amper. Sedangkan pada pengujian 

dengan sepeda ukuran 20 inchi, menghasilkan tegangan listrik 

akumulator rata-rata sebesar 11,98 volt dan arus listrik rata-

rata sebesar 1,52 amper. Selain itu pada saat pengujian dengan 

menggunakan sepeda ukuran 20 inchi harus membutuhkan 

kayuhan yang lebih kencang. Ini bertujuan agar generator 

mampu menghasilkan output tegangan yang cukup untuk 

mengisi akumulator. Sehingga semakin besar roda sepeda 

maka semakin  besar kecepatan generator yang dihasilkan. 

 

Gambar 9. Hasil pengujian tegangan listrik akumulator dengan sepeda 26 
dan 20 inchi masing-masing mengalami kenaikan sebesar 0,4 volt dan 0,3 

volt. 

Pada hasil pengujian pengisian akumulator dengan 

sepeda ukuran 26 inchi, tegangan akumulator mengalami 

kenaikan sebesar 0,4 volt dalam 15 menit pengujian. 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 

yang tidak dapat digunakan untuk mencatu ke beban sebesar 

11 volt. Data ini didapatkan setelah melakukan pengujian 

pencatuan ke beban hingga bebannya mati. Dari kedua data 

tersebut, maka selisih antara tegangan listrik akumulator yang 

tidak dapat mencatu ke beban dengan tegangan listrik 

akumulator penuh sebesar 2 volt. Dari data tersebut dapat 

dihitung, bahwa untuk mengisi akumulator dari keadaan tidak 

dapat digunakan untuk mencatu beban sampai terisi penuh 

memerlukan waktu sekitar 75 menit. Sedangkan pada 

pengujian dengan sepeda 20 inchi membutuh 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 26 inchi daya listrik rata-rata yang dihasilkan selama 

15 menit pengujian sebesar 30,42  watt. Sedangkan pada 

pengujian dengan sepeda 20 inchi, 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% , 

diperoleh hasil energi listrik pada pengujian dengan sepeda 26 

inchi sebesar 7,60 watt/jam selama 15 menit pengujian. 

Sedangkan pada pengujian dengan sepeda 20 inchi 

menghasilkan energi listrik sebesar 3,21 watt/jam. 

 
C. Pengujian Pencatuan Akumulator ke Beban 

Listrik 

Skema pengujian pancatuan ke beban listrik terdiri dari dua 

pengujian. Pertama adalah pencatuan akumulator ke beban 

listrik. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik 

dari akumulator saat dicatukan ke beban. Yang kedua adalah 

pengujian pencatuan akumulator ke beban listrik dalam 

kondisi terhubung ke sistem pembangkit listrik tenaga 

sepedanya. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui 

karakteristik pengisian akumulator bersamaan saat 

dihubungkan ke beban listrik. 

 

1. Pengujian Pencatuan Akumulator ke Beban Listrik 

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. 

Gambar 10. Rangkaian pengujian pencatuan akumulator ke beban listrik 

Gambar 11. Grafik tegangan akumulator saat dicatukan ke 5 beban 



Pada pengujian beban lampu LED 12 watt, tegangan 

listrik awal akumulator adalah 12,27 volt kemudian setelah 

dihubungkan dengan beban lampu LED 12 selama 5 menit 

tegangan listrik akumulator menjadi 12,11 volt. Terjadi 

penurun sebesar 0,16 volt selama 5 menit. Pada pengujian 

beban lampu TL 14 watt, tegangan listrik awal akumulator 

sebelum terhubung ke beban sebesar 12,11 volt kemudian 

setelah dihubungkan ke beban selama 5 menit tegangan 

akumulator menjadi 12,05 volt. Terjadi penurunan sebesar 

0,06 volt selama 5 menit. Pada pengujian beban lampu pijar 5 

watt selama 5 menit, penurunan tegangan listrik akumulator 

sama dengan pencatuan pada beban 14 watt yaitu sebesar 0,06 

volt. Pada pengujian beban mengecas hp 10 watt merk 

Samsung, selama 5 menit terjadi penurunan sebesar 0,02.  

Sedangkan untuk merk Xiaomi dengan kapasitas sama 10 watt, 

terjadi penuruanan 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) dari kondisi penuh memerlukan waktu 2,3 jam dengan 

total beban 51 watt. 

 

2. Pengujian Pencatuan ke Beban Listrik Saat Terhubung ke 

Sistem 

Pengujian kedua dilakukan dengan menggunakan sepeda 

ukuran 26 inchi. Pengujian dilakukan selama 5 menit, dengan 

menggunakan beban lampu TL 14 watt. Berikut adalah hasil 

pengujian yang ditunjukkan pada tabel  

 

Tabel 3. Hasil pengujian pencatuan ke beban listrik dengan terhubung ke 

sistem pembangkit 

No 
Waktu 

(detik) 

Tegangan 

Akumulato

r (volt) 

Arus 

Akumu

lator 

(amper) 

Arus 

Inverter 

(amper) 

Kec. 

Generat

or 

(rpm) 

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

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

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

No 
Waktu 

(detik) 

Tegangan 

Akumulato

r (volt) 

Arus 

Akumu

lator 

(amper) 

Arus 

Inverter 

(amper) 

Kec. 

Generat

or 

(rpm) 

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 

 

Dari diatas diperoleh hasil rata-rata arus listrik yang 

mengalir ke akumulator sebesar 2,83 amper. Sedangkan arus 

listrik rata-rata yang mengalir menuju inverter sebesar 1,67 

amper. Tegangan listrik akumulator rata-rata  adala 12,67 volt. 

Untuk kecepatan rata-rata generator yang dihasilkan sebesar 

1745 rpm. 

Potensi daya listrik yang dihasilkan dapat dihitung 

menggunakan persamaan 3.1. Dari hasil perhitungan 

didapatkan daya listrik rata-rata yang dihasilkan sebesar 36,05 

watt. Sehingga energi listrik yang dihasilkan selama 5 menit 

pengujian sebesar 3 watt/jam. Dari Error! Reference source 

not found.juga dapat dilihat tegangan listrik akumulator 

sebelum dilakukan pengujian adalah 12,17 volt. Setelah 

dilakukan pengujian selama 5 menit, tegangan akumulator 

turun sebesar 0,01 volt menjadi 12,16 volt. Ini menunjukan 

bahwa daya listrik yang keluar (output) lebih besar daripada 

daya listrik yang masuk (input). 

 

D. Pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Sepeda 

untuk Memenuhi Kebutuhan Litrik Pasca 

Bencana 

 

Kebutuhan listrik pasca bencana diperlukan untuk 

memenuhi keperluan listrik yang bersifat urgent. Berikut 

adalah rincian kebutuhan listrik pasca bencana yang telah 

direncanakan: 

➢ Lampu tenda : 2 x 19 watt x 4 jam = 152 watt/jam  

➢ Senter emergency: 10 watt x 3 jam = 30 watt/jam 

➢ Hand phone : 15 watt x 2 jam = 30 watt/jam 

➢ Alat koordinasi : 8 watt x 1 jam = 8 watt/jam 

➢ Jumlah watt/jam  : 220 watt/jam 

➢ Jumlah Ah : 220/12 volt = 18,33 Ah 

Berdasarkan hasil pengujian pengisian akumulator, arus 

listrik rata-rata pengisian adalah 2,45 amper. Dengan 

menggunakan persamaan 3.3 Error! Bookmark not defined. 

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 

 

Gambar 12. Pengujian pencatuan ke beban listrik dengan 

akumulator terhubung ke sistem pembangkit dengan 

sepeda 26 inchi 



V. KESIMPULAN  

Dari hasil pengujian Universal Paddock, didapat bahwa 

jika sistem BiG dioperasikan oleh orang dengan berat badan 

85 kg maka Universal Paddock  jadi sedikit gerak (goyang). 

Agar Universal Paddock lebih kokoh, maka menggunakan besi 

kotak 4x4cm atau lebih. Pada pengujian pengisian akumulator 

dengan sepeda 26 inchi, sistem pembangkit listrik tenaga 

sepeda mampu menghasilkan energi listrik sebesar 7,6 

watt/jam selama 15 menit pengujian. Sedangkan pada 

pengujian dengan sepeda 20 inchi selama 10,5 menit pengujian 

mampu menghasilkan energi listrik sebesar 3,21 watt/jam. 

Sebenarnya hasil kedua pengujian variasi jenis sepeda ini 

adalah hampir sama, hanya saja jika menggunakan sepeda 

ukuran 20 inchi memerlukan kayuhan yang lebih kencang. 

Berdasarkan hasil perhitungan, akumulator akan terisi  dari 

keadaan tidak dapat mencatu ke beban sampai penuh 

memerlukan waktu 70 – 75 menit mengayuh, dengan 

menggunakan berbagai jenis sepeda mulai dari ukuran 20 inchi 

– 26 inchi. Jika sistem pembangkit tenaga sepeda ini 

diaplikasikan untuk menyuplai kebutuhan listrik pasca 

bencana sebesar 220 watt/jam, maka membutuhkan waktu 

mengayuh selama 7,84 jam. 
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