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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Kemajuan teknologi sangat dipengaruhi oleh kemajuan dalam bidang 

teknologi energi listrik. Ilmu pengetahuan dalam bidang fisika, kimia, dan 

matematika mendasari ini semua. Ilmu pengetahuan tidak akan ada gunanya apabila 

tidak dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Energi listrik yang berperan 

penting dalam perkembangan teknologi masih kurang memenuhi untuk kebutuhan 

terutama dalam bidang komunikasi masyarakat di daerah pedalaman atau di daerah 

pelosok. Untuk mengatasi kebutuhan akan energi listrik untuk menunjang 

kebutuhan peralatan komunikasi masyarakat terutama di daerah terpencil yang 

belum ada persediaan energi listrik.  

Maka energi listrik yang berasal dari thermoelectric module dapat kita 

manafaatkan sebagai salah satu energi listrik alternatif untuk memenuhi kebutuhan 

peralatan komunikasi masyarakat. Dengan pemanfaatan energi panas dan dingin 

yang melimpah dan tersedia dimana-mana, dapat kita manfaatkan sebagai energi 

untuk membangkitkan energi listrik untuk charger peralatan telekomunikasi seperti 

handphone.  

Thermoelctric sendiri adalah suatu efek yang mengkorversikan secara 

langsung energi kalor menjadi energi listrik dan sebaliknya. Pemberian suhu pada 

kedua permukaan thermoelectric dapat mengakibatkan terjadinya suatu beda 

tegangan (seebeck effect). Sebaliknya, jika dikenakan suatu tegangan pada 

thermoelectric ini maka akan menghasilkan perbedaan suhu pada kedua 

permukaannya (peltier effect).  

Dengan pemanfaatan beda tegangan yang terjadi pada thermoelectric 

(seeback effect). Thermoelectric modul dapat kita manfaatkan sebagai 

thermoelectric generator yang dapat menghasilkan energi listrik. Maka, dapat kita 

manfaatkan sebagai sumber energi listrik dalam pengisian baterai pada handphone. 

Dengan dasar dan alasan tersebut maka penulis terdorong untuk melakukan 
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penelitian dengan judul :” Teg Stove (Thermoelectric Generator Stove) Sebagai 

Sumber Energi Alternatif Charger Handphone”.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pengamatan penulis maka dapat di rumuskan permasalahan 

atau hambatan yang dihadapi dalam pengolahan data tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana membuat alat charger handphone sebagai pembangkit 

energi listrik dengan memanfaatkan thermoelectric generator  ? 

2. Bagaimana membangun dan memperhitungkan sistem pada alat 

sehingga dapat mengisi baterai handphone ? 

3. Bagaimana menetukan pengujian alat yang sesuai? 

 

1.3 Batasan Masalah 

 Agar tujuan dari tugas akhir ini tidak menyimpang dari tujuan 

semula, dibutuhkan suatu batasan-batasan yang jelas guna mengarahkan 

pembahasan. Batasan-batasan masalah tersebut adalah sebagai beriku: 

1. Alat yang digunakan adalah thermoelectric generator. 

2. Memanfaatkan api lilin untuk mensimulasikan kompor untuk memberi 

perbedaan suhu diantara dua sisi thermoelectric modul. 

3. Tegangan yang dihasilkan adalah tegangan Direct Current (DC).  

4. Jenis handphone yang di gunakan dalam penelitian ini adalah 

handphone merk vion c100 

 

1.4  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari tugas akhir ini adalah membuat charger handphone dengan 

memanfaatkan thermoelectric generator sebagai energi alternatif yang terbarukan. 

Sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang belum terjangkau oleh aliran 

listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk memenuhi kebutuhan dalam 

bidang komunikasi. 
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1.5 Metodologi 

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam menyusun tugas akhir dengan 

judul “Teg Stove (Thermoelectric Generator Stove) Sebagai Sumber Energi 

Alternatif Charger Handphone” sebagai berikut: 

1.5.1 Metodologi Pengumpulan Data  

Pengumpulan data merupakan metode yang akan penulis terapkan untuk 

analisis data yang lebih komprehensif untuk mengetahui beberapa permasalahan 

yang terjadi:  

a. Observasi  

Metode pengumpulan data dengan jalan pengamatan secara langsung 

maupun tidak langsung terhadap perancangan dan pembuatan.  

b. Interview 

Interview adalah metode pengumpulan data dengan melakukan konsultasi 

langsung kepada pembimbing, dosen yang bersangkutan mengenai objek maupun 

kepada pihak-pihak yang memiliki informasi yang dibutuhkan, sehingga dapat 

membantu dan memberikan penjelasan tentang konsep energi alternatif dari energi 

panas (Thermoelectric Generator) yang sedang diuji. 

c. Studi Pustaka  

Penulis akan melakukan pengumpulan bahan-bahan yang berkaitan dengan 

judul skripsi melalui pustaka-pustaka yang telah ada seperti buku, jurnal dan artikel 

untuk memberikan referensi dalam pembangunan system yang efektif dan efisien.   

1.5.1. Perancangan Sistem 

Proses perancangan sistem dilakukan dengan merancang, mendisain dan 

membuat alat yang sesuai sehingga alat dapat mengisi baterai pada handphone. 

Yaitu dengan membuat penyangga charger, pembuatan sistem pada charger 

tersebut dan pembuatan katrol sebagai penggerak generator.   

1.5.2 Pengujian  

Pengujian hasil pembuatan aplikasi dilakukan secara berulang kali agar 

mengetahui apakah aplikasi telah sesuai dengan perancangan yang telah dibuat. 


