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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

Krisis energi yang melanda Indonesia, khususnya energi listrik telah 

memaksa berbagai pihak untuk mencari solusi dalam mengatasi persoalan ini. 

Salah satu yang sedang popular adalah pemanfaatan tenaga angin. Dalam 

pemanfaatan energi bersifat fluktuatif tersebut dibutuhkan mesin listrik 

(generator) yang sesuai dengan karakteristik penggeraknya. 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. 

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh Muhammad Walid Ahsan 

(Perancangan, Pembuatan dan pengujian Generator dengan magnet permanen 

Tipe Fluksi Aksial Dengan Daya 45 Watt) telah dirancang generator tipe fluksi 

aksial sebagai sumber energi alternatif lampu penerangan jalan. Generator 

tersebut menggunakan kawat email dengan diameter 0,7 mm yang mempunyai 

kekuatan untuk dialiri arus sebesar 0,770 -1,16 ampere, sedangkan untuk skala 

rumah tangga dibutuhkan arus yang lebih besar yaitu diatas 2,5 ampere. 

Oleh karena itu telah dirancang dan dibuat generator baru oleh Rizka Arif 

Bahtiar (Mahasiswa Teknik Mesin, Universitas Muhammadiyah Malang) dengan 

memperbesar diameter kawat email yaitu 1,4 mm dengan dimensi kumparan yang 
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sama dengan generator sebelumnya yakni 9,4mm x 7,4mm x 1,8mm dan jumlah 

lilitan 129 lilitan perkumparan.Generator tersebut belum diuji untuk mengetahui 

daya yang dihasilkan, maka dari itu perlu diadakan pengujian generator dengan 

judul Pengujian Generator Tipe Fluksi Aksial Dengan Diameter Kawat Email 

1,4mm Di Laboratorium

 

yang merupakan pengembangan dari generator fluksi 

aksial yang telah ada. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dalam pengujian generator tipe fluksi aksial dengan diameter kawat email 

1,4 mm, dapat dirumuskan permasalahan yaitu : 

 

Bagaimana performa generator dengan menggunakan kawat email 

dengan diameter 1,4mm. 

 

Dengan merubah besar kawat email dengan dimensi kumparan 

yang sama, apakah daya generator yang dihasilkan lebih besar atau 

lebih kecil. 

 

Apakah jumlah lilitan perkumparan berpengaruh terhadap daya 

generator. 

1.3 Tujuan Pengujian 

Adapun tujuan dari pengujian ini adalah : 

 

Mengetahui performa generator 

 

Mendapatkan data perbedaan daya generator yang menggunakan 

kawat email diameter 1,4 mm dengan generator sebelumnya.   
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1.4 Manfaat 

Manfaat yang diperoleh dari pengujian generator tipe fluksi aksial 

dengan diameter kawat email 1,4 mm ini adalah : 

a. Bagi masyarakat 

 

Memberikan energi alternatif yang diharapkan nantinya bisa 

membantu menghemat energi. 

 

Dapat membantu daerah-daerah yang memiliki potensi angin tetapi 

belum terjangkau oleh PLN. 

b. Bagi penulis 

 

Membantu penulis dalam menambah pengetahuan mengenai 

generator. 

 

Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain dalam bidang yang sama. 

1.5 Batasan Masalah 

Untuk membahas permasalahan yang ada agar sesuai dengan 

tujuan yang diinginkan, maka dilakukan pembatasan masalah agar tidak 

meluas. Adapun pembatasan masalah tersebut adalah : 

 

Generator yang diuji menggunakan model fluksi aksial. 

 

Kawat email yang digunakan berdiameter 1,4 mm dengan dimensi 

kumparan 9,4mm x 7,4mm x 1,8mm dan jumlah lilitan 

perkumparan 129. 
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