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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Mesin konvensional digerakkan oleh sistem pembakaran di dalam tungku 

mesin. Sistem pembakaran adalah campuran bahan bakar minyak atau gas dengan 

udara di dalam tungku pembakaran mesin dan dibantu dengan percikan energi 

listrik. Mesin berbahan bakar minyak salah satu penyumbang polusi udara 

terbesar, oleh karena itu di dalam dunia otomotif merupakan permasalahan 

terbesar yang harus diatasi untuk mengurangi tingkat polusi udara yang dihasilkan 

dari proses pembakaran mesin konvensional. Permasalahan ini telah ditemukan 

solusinya walaupun masih dalam taraf pengembangan, yakni kendaraan berbahan 

bakar listrik yang bebas polusi. Namun demikian membutuhkan waktu panjang 

untuk mengaplikasikan kendaraan yang benar-benar bebas polusi udara. 

Selain permasalahan polusi udara, permasalahan lainnya adalah kenaikan  

harga bahan bakar minyak yang terus terjadi setiap tahunnya, mengingat bahan 

bakar minyak merupakan sumber daya alam yang tidak dapat di perbarui. Kedua 

permasalahan pokok inilah salah satu yang mendasari lahirnya teknologi mesin 

hybrid yang dianggap teknologi ramah lingkungan dan terbarukan.  

Teknologi hybrid merupakan penggabungan antara mesin bersumber bahan 

bakar minyak dengan mesin bersumber energi listrik. Penggabungan dua sumber 

energi dalam satu sistem penggerak mesin diperlukan sebuah sistem kontrol yang 

betul-betul efektif yang memiliki sistem pengendalian mesin tepat dan akurat 

untuk meningkatkan efisiensi kinerja mesin. Melihat permasalahan di atas dengan 

ini penulis mengangkat sebuah tema sebagai salah satu syarat skripsi dengan judul 

“Desain Dan Implementasi Kontrol Simulator Mesin Hybrid Menggunakan 

Kontrol PID (Hardware) “.  

Dalam proses pengontrolan dua sumber energi gerak mesin (hybrid) 

memiliki beberapa kriteria, antara lain mesin konvensional merupakan sumber 

penggerak utama sebelum sumber energi listrik (battery) terisi penuh oleh muatan 

listrik. Disaat battery memiliki energi yang dianggap cukup (70% - 100%), maka 
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energi listrik dapat membantu penggerakan mesin konvensional dalam kecepatan 

rendah maupun kecepatan tinggi. Namun demikian sumber energi listrik juga 

dapat digunakan sebagai sumber energi gerak seluruhnya tanpa sumber bahan 

bakar minyak jika diinginkan, namun dalam batas kecepatan putaran rendah (0 – 

1000 rpm) tidak dalam kecepatan putaran tinggi.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Ada beberapa permasalahan dari uraian latar belakang di atas yang dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

 Bagaimana memanfaatkan energi mekanik dari sistem gerak kendaraan 

menjadi energi listrik.  

 Bagaimana mengsingkronisasi dua sumber energi gerak yang berbeda dalam 

mesin.  

 Bagaimana mengontrol pengisian muatan listrik pada battery. 

 Bagaimana mengendalikan kecepatan motor DC sebagai aplikasi penggerak 

mesin elektrik dalam membantu mesin konvensional. 

 Bagaimana mengetahui efisiensi energi tercapai. 

 

1.3 Tujuan  

Skripsi ini bertujuan untuk mendapatkan efisiensi energi dengan 

memaksimalkan sumber daya energi terbarukan yang ramah lingkungan (energi 

elektrik), terutama pada pemanfaatan energi-energi pada proses pergerakan 

kendaraan konvensional.  

 

1.4 Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam perencanaan ini diperlukan agar dalam 

pembahasannya fokus pada pokok permasalahan dan tidak jauh dari pembahasan, 

yakni antara lain: 

 Pengubahan energi mekanik menjadi energi listrik dengan 1 generator 3 phase 

tegangan output 24 Volt. 
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 Satu motor DC (Direct Current) sebagai penggerak elektrik dengan tegangan 

spesifikasi 24 Volt / 4,5 Ampere / 3600 rpm.  

 Dua buah battery seri berkapasitas 24 Volt / 7 Ampere. 

 Membuat sistem kontrol sebagai sistem kendali otomatis, terhadap proses 

kinerja mesin yang bersumber energi berbeda. 

 Tidak membahas detail sistem mekanik, untuk proses akselerasi atau 

menyatukan energi gerak dari masing–masing sumber energi gerak. 

1.5 Metodologi  

 Tahap Penelitian: 

Sistem yang akan dirancang merupakan permasalahan umum yang ada dalam 

dunia otomotif, untuk menghasilkan kendaraan yang memiliki efisiensi energi 

dan ramah lingkungan.  

 Teknik Pengumpulan Data: 

Teknik pengumpulan data untuk skripsi ini menggunakan metode: 

 Observasi: 

Melakukan pengamatan terhadap single energy machine (bahan bakar 

minyak dan listrik) yang sudah ada untuk melakukan perbandingan dan 

mengumpulkan data-data yang bisa dipakai sebagai acuan untuk merancang 

sistem kontrol mesin hybrid.  

 Wawancara: 

Menggali informasi dari orang-orang yang berkompeten dibidang mesin 

konvensional dan elektrik untuk mendapatkan data-data atau hal-hal yang 

bisa digunakan untuk menambah pengetahuan penulis yang berkaitan 

dengan pembuat sistem kontrol mesin hybrid.  

 Studi pustaka: 

Mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan mesin hybrid. 

 Perencanaan alat dan implementasi: 

 Perancangan rangkaian akselerasi: 

Membuat rancangan penggabungan mekanik mesin konvensional dengan 

mesin elektrik (akselerator).  
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 Perancangan sistem kontrol: 

Merancang diagram blok sistem kontrol mesin hybrid dengan kendali PID.  

 Pengumpulan komponen: 

Mengumpulkan komponen-komponen yang akan digunakan untuk 

merancang simulator mesin hybrid.  

 Pembuatan alat: 

Membuat mesin hybrid sekaligus sistem kontrol elektrik, berdasarkan skema 

rangkaian yang sudah direncanakan. 

 Pengujian alat: 

Melakukan uji coba pada mesin hybrid dan sistem kontrol yang selesai 

dirakit, untuk mengetahui apakah sistem dapat berjalan sesuai dengan yang 

diharapkan atau tidak, jika terjadi kesalahan dilakukan perbaikan pada 

desain sistem atau perubahan pada program dan pada akhirnya dilakukan 

pengujian kembali, hingga sistem kontrol pada simulator mesin hybrid 

dinyatakan berjalan sesuai dengan harapan.  

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistem penulisan skripsi ini terbagi dalam lima bab dengan sistematika 

penulisan sebagai berikut: 

BAB  I PENDAHULUAN 

Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan, pembatasan masalah, metodologi, sistematika penulisan. 

BAB  II TINJAUAN PUSTAKA 

Membahas dasar-dasar teori yang mendukung dalam perencanaan dan 

pembuatan alat yang direncanakan untuk pembuatan mesin hybrid.   

BAB  III PERANGCANGAN SISTEM 

Bab ini membahas mengenai perencanaan yang fokus pada hardware 

dengan pembuatan sistem perblok  maupun secara keseluruhan. 

BAB  IV PENGUJIAN SISTEM 

Bab ini membahas mengenai pengujian alat dan analisa alat untuk 

mengetahui ketepatan, efisiensi energi dalam operasi sistem.  
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BAB  V PENUTUP 

Penutup berisikan kesimpulan dan saran untuk pengembangan alat 

berikutnya agar lebih sempurna. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


