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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Belum meratanya instalasi listrik dan kurangnya daya energi di sebagian 

tempat di indonesia pada umummya, Membuat sebagian orang mencari sumber 

energi lain yang bisa menghasilkan listrik salah satu yang sedang popular adalah 

pemanfaatan tenaga angin. Dalam pemanfaatan energi bersifat fluktuatif tersebut 

dibutuhkan mesin listrik (generator) yang sesuai dengan karakteristik 

penggeraknya. Menurut data Kecepatan angin di wilayah Indonesia umumnya di 

bawah 5,9 meter per detik. (Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral 

(ESDM)). Secara ekonomi kurang layak untuk membangun pembangkit listrik. 

Namun, bukan berarti hal itu tidak bermanfaat, tetapi dapat dimanfaatkan untuk 

skala rumah tangga. Karena kecepatan angin yang rendah maka diperlukan 

generator putaran rendah yang menggunakan magnet kualitas tinggi. 

Penelitian terdahulu yang di lakukan oleh (Ahsan, M. Walid, 

“Perancangan Pembuatan dan pengujian Generator dengan magnet permanen 

Tipe Fluksi Aksial Dengan Daya 45 Watt”) Dari hasil perancangan pembuatan 

dan pengujian generator dengan magnet permanen tipe fluksi aksial dengan 

diameter kawat email 0,7 mm dapat ditarik kesimpulan dengan mengubah lapisan 

fiberglass dan diameter kawat email telah dihasilkan stator generator fluksi aksial 

putaran rendah yang diharapkan bisa menghasilkan daya 45 watt. Namun masih 

banyak kekurangan yang harus di perbaiki dalam perancangan dan pembuatanya, 

seperti pemilihan diameter kawat email, jarak antar kumparan, dan jumlah lilitan 
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yang digunakan. Maka Perlu adanya penyempurnaan untuk pembuatan dan 

perancangan generator magnet permanen dengan mengubah kapasitas daya yang 

dihasilkan menjadi lebih rendah dengan sumbu vertical. 

Berdasarkan fenomena diatas, maka perlunya penulis membuat prototipe 

generator untuk mengatasi kekurangan energi meneruskan  penelitian sebelumnya  

yang masih memerlukan perbaiakan dengan judul “ Pembuatan Generator  Tipe 

Fluksi Aksial Dengan Diameter kawat email 1.4 mm  ”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Dalam pembuatan generator model fluksi aksial, dapat dirumuskan 

permasalahan yang diangkat yaitu bagaimana  pembuatan generator model Fluksi 

Aksial dengan kecepatan putar relatif rendah sebagai sumber tegangan listrik 

alternatif untuk rumah tangga. 

 

1.3. Tujuan  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tugas akhir ini adalah : 

1. Memperoleh prototipe generator fluksi aksial.  

2. Mendapatkan suatu hasil dari rancangan generator tipe fluksi aksial. 

3. Mengatasi kekurangan energi listrik. 

 

1.4. Batasan Masalah 

Sebagai batasan topik pembuatan Pembuatan Generator Magnet Permanen 

Tipe Fluksi Aksial Dengan Diameter kawat email 1.4 mm  adalah : 

1. Generator yang dibuat yaitu model Fluksi Aksial. 
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2. Penelitian kami yaitu mengubah diameter kawat email dan merubah jumlah 

lilitan kawat email. 

3. Magnet yang di gunakan ialah magnet tipe tetap (sr-ferit). 

 

1.5  Manfaat 

 Manfaat yang di peroleh dari  Pembuatan Generator Magnet Permanen Tipe 

Fluksi Aksial Dengan Diameter kawat email 1.4 mm : 

1. Dalam bidang IPTEK, dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam 

pembuatan generator fluksi aksial berikutnya. 

2. Bagi masyarakat, dapat digunakan sebagai penunjang kontruksi 

pembangkit listrik dengan menggunakan turbin angin 

 


