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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Sistem Infomasi 

Kehidupan didunia ini dipenuhi dengan sistem, apa yang terlihat di sekitar 

kita merupakan kumpulan dari suatu sistem. PMB, sistem rumah sakit, sistem 

perkuliahan, sistem perekonomian, sistem transportasi adalah sedikit dari contoh 

sistem [5]. 

Sistem Informasi merupakan kombinasi yang terstruktur dari kumpulan 

manusa, hardware, software, jaringan komunikasi, dan data yang terkumpul, 

merubah, dan menyebarkan informasi dalam suatu organisasi [5]. Selain itu 

Sistem Informasi adalah suatu sistem didalam suatu organisasi yang 

menggabungkan pengolahan data dari transaksi harian, bersifat manajerial dan 

kegiatan strategi dari suatu organisasi dengan berbagai laporan yang dibutuhkan 

[5]. 

 

2.1.1 Klasifikasi Sistem Informasi 

Klasifikasi atau pengelompokan sistem informasi dibedakan menjadi 

beberapa kategori yaitu [1]: 

1. Sistem Informasi berbasis organisasi contohnya: Sistem Informasi dari 

sebuah perusahaan, Sistem Informasi dari sebuah  instansi dan lain-

lain. 

2. Sistem Informasi berbasis fungsional contohnya: Sistem Informasi 

akuntansi atau Sistem Informasi manufaktur.  

3. Sistem Informasi berlandaskan adanya dukungan: Sistem Informasi 

proses transaksi (TPS), Sistem Informasi manajemen (SIM) dan lain-

lain. 

4. Sistem Informasi berdasarkan kegiatan management: Sistem Informasi 

pengetahuan, Sistem Informasi operasional dan Sistem Informasi 

manajerial. 
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5. Sistem Informasi berdasarkan sistem arsitektu: Sistem Informasi 

berbasis main frame dan sistem personal computer. 

 

2.2 Gelombang Laut 

Gelombang laut merupakan gerakan naik turunya air dengan posisi tegak 

lurus sehingga permukaan air laut akan menciptakan kurva atau grafik sinus. 

Angin sangat mempengaruhi dalam terciptanya gelombang laut, angin yang 

berada diatas lautan mengirim energinya sehingga menciptakan riak air, bukit 

kemudian berubah menjadi gelombang laut [6]. 

 

Gambar 2.1 Gambar pergerakan air laut 

 

Gelombang laut atau ombak yang terjadi di alam tidaklah teratur atau acak 

dan sangat kompleks, dimana setiap gelombang dalam suatu spectrum atau 

deretan gelombang mempunyai karakteristik yang tidak sama. Ombak dapat 

dilihat dari metode pengukurannya, yakni dibedakan menurut tinggi dan 

periodenya [6]. 

Dari kebanyaka data yang diperoleh, ketinggian gelombang bisa diukur 

dengan menggunakan alat ukur gelombang atau dengan cara visual dengan 

melakukan pengamatan langsung dilapangan. 

 

2.3 Potensi Energi Gelombang Laut Jatim 

Letak posisi provinsi Jatim berada di antara 111
0
0 BT - 114

0
4

 
BT  dan 7

0 
12

 

LS  - 8
0
48

 
LS, yang memiliki luas sebesar 47.963 km

2
 mencakup dua sisi utama 

yakni Jatim daratan dan Pulau Madura [7].  Luas daratan Jatim yakni 88,70 persen 

atau 42.541 km
2
, sementara Kepulauan Madura memiliki luas 11.30 persen atau 
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sebesar 5.422 km
2
. Di sisi utara provinsi Jatim bersebelahan langsung dengan 

Laut Jawa. Di sisi timur berbatasan langsung dengan Selat Bali. Di sisi selatan 

berbatasan langsung dengan perairan terbuka Samudera Indonesia, sedangkan di 

sisi barat berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah [7]. 

Jawa Timur memiliki potensi yang belum banyak diketahui oleh masyarakat 

umum tepatnya di wilayah selatan Jawa Timur, tepatnya potensi energi 

gelombang laut (Wave Power) guna menghasilkan tenaga listrik [2]. Berdasarkan 

data yang ada, ada beberapa negara yang telah melakukan penelitian tentang 

energi gelombang laut ini yaitu England, France dan Japan.  

Dalam teorinya tinggi signifikan dari ombak pada suatu titik bisa ditentukan. 

Jika waktu yg diperlukan terjadinya suatu ombak dihitung berdasarkan data 

jumlah ombak yang diamati pada jangka waktu tertentu, maka bisa didapatkan 

potensi energi dari ombak di titik lokasi tersebut. Nilai dari potensi energi ombak 

pada satu titik pengamatan dalam satuan kw berbanding lurus dengan separuh dari 

kuadrat tinggi signifikan dikali waktu yang dibutuhkan untuk terjadinya suatu 

ombak. Dari perhitungan tersebut maka bisa dipredikskan berbagai potensi energi 

gelombang laut dari seluruh dunia. 

Berdasarkan data tersebut dan data gelombang menurut Badan Meteorologi 

Klimatologi dan Geofisika (BMKG), diketahui bahwa perairan di bagian selatan 

Pulau Jawa memiliki potensi yang cukup besar apabila dimanfaatkan untuk 

membangun sebuah pembangkit listrik tenaga gelombang laut. Adapun 

keuntungan dalam memanfaatkan energi gelombang laut ini adalah : 

 Tidak menggunkan bahan bakar 

 Tidak berpolusi dan tidak ada limbah 

 Sumber energi gratis dan dapat diperbarui 

 Mudah dalam mengkonversi energi listrik 

 

2.4 Energi Gelombang Laut Menjadi Energi Listrik 

Sampai sejauh ini hanya ada dua sistem dalam merubah energi ombak 

menjadi energi listrik, yakni dengan sistem off shore (lepas pantai) dan sistem on 

shore (bibir pantai). 
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 Sistem Off-Shore atau Lepas Pantai 

Dibangun dari mekansme kumparan dengan menggunakan gerakan 

air laut. Kemudian llistrik dihasilkan melalui gerakan relative antara 

bagian luar atau external hull dan bandul bagian dalam internal 

pendulum. Turun naiknya pelampung di permukaan air yang mengikuti 

gerakan gelombang berpengaruh pada pipa penghubung yang kemudian 

memutar turbin bawah laut. Adapun cara lain untuk mengkonversi 

energi dari gelombang laut dengan sistem lepas pantai off-shore adalah 

dengan membentuk sistem tabung serta memanfaatkan gerak dari 

gelombang laut yang masuk ke dalam ruang bawah tabung yang 

berfungsi menimbulkan pergerakan udara ke sisi atas pelampung. 

Pegerakan udara inilah yang digunakan untuk  menggerakkan turbin. 

 Sistem On-Shore atau Bibir Pantai 

Pada sistem ini, terdapat tiga cara yang bisa dipakai, yakni channel 

system, float system, dan oscilating water column system. Prinsip 

energi mekanik yang terbentuk dari sistem ini yakni degan cara 

menghidupkan generator dan mentransfer gelombang fluida yang 

selanjutnya digunakan untuk memutar turbin generator. Cara kerja 

teknologi yang merubah gelombang laut menjadi energi listrik adalah 

mengumpulkan energi gelombang laut dalam hal ini udara untuk 

menggerakkan turbin generator, oleh sebab itu lokasi berperan penting 

dalam penentuan besarnya energi yang dihasilkan. 

 

2.5 PLTGL 

2.5.1 Cara Kerja 

Energi kinetik yang ada dalam aliran gelombang laut masuk ke dalam mesin 

konversi energi. Selanjutnya hasil energi kinetik dari mesin konversi tersebut 

disalurkan ke turbin. Energi kinetik dalam turbin yang dihasilkan dari gelombang 

laut difungsikan untuk menggerakkan rotor. Dari putaran rotor inilah energi 

mekanik dihasilkan yang kemudian dialirkan menuju generator. Kemudian 
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generatorlah yang merubah energi mekanik menjadi energi listrik (daya listrik). 

Setelah generator menghasilkan energi listrik, listrik tersebut dialirkan menuju 

beban [8]. 

 

Gambar 2.2 Skema sistem pembangkit PLTGL 

Secara garis besar PLTGL ini memiliki sistem kerja yang mudah dimengerti. 

Sebuah tabung beton ditempatkan pada ketinggian tertentu. Lalu bagian bawah 

yang berlubang dihadapkan ke permukaan laut. Ketika gelombang laut datang 

gelombang akan masuk ke tabung beton tersebut dan menimbulkan naik turunnya 

air laut, naik turunnya air laut yang berada dalam tabung ini akan menyebabkan 

sebuah tekanan udara, tekanan udara yang didapatkan dari pergerakan naik 

turunnya air laut dalam tabung tersebut berfungsi untuk memutar turbin [9]. 

 

2.5.2 PLTGL Metode Oscilating Water Column(OWC) 

Ada beberapa metode wave energy Converter namun metode Oscillating 

Water Colomn ialah tipe WEC yang paling banyak digunakan. Itu disebabkan 

karena cara kerjanya yang sederhana dan alat-alat yang digunakan tidak 

memerlukan biaya besar dalam perawatannya. Metode ini menghasilkan energi 

listrik dari naik turunya ombak akibat masuknya ombak tersebut ke dalam kolom 

osilasi yang berlubang bagian ujungnya. Naik turunya ombak dapat menyebabkan 

pergerakan udara pada lubang sisi atas kolom osilasi kemudian tekanan udara 

yang dihasilkan dari naik turunya ombak didalam kolom tersebut akan  digunakan 

untuk menggerakkan turbin [10]. 
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Energi mekanik yang didapatkan dari metode ini ada yang akan 

mengaktifkan generator secara langsung dan bisa juga dengan menyalurkannya ke 

dalam fluida udara, yang kemudian akan memutar turbin dan generator [10]. 

 

Gambar 2.3 Skema Oscilating Water Column 

 

2.5.3 Perhitungan Energi Gelombang Laut Metode OWC 

Dalam menghitung besarnya potensi energi dan daya yang dihasilkan 

gelombang laut jika dibangun sebuah pembangkit listrik tenaga gelombang laut 

dibutuhkan beberapa data sekunder yang didapatkan dari Badan Meteorologi 

klimantologi dan Geofisika (BMKG) yang berupa ketinggian gelombang. 

Periode datangnya gelombang mempengaruhi lebar dan kecepatan ombak. 

Periode datangnya gelombang bisa diketahui dengan menggunakan rumus [11]: 

 

T = 3,55√         (2.1) 

Keterangan :T = periode datang gelombang (sec) 

        H = ketinggian gelombang (m) 

 

Setelah didapat periode datangnya gelombang, maka dapat dihitung besar, 

panjang dan kecepatan gelombangnya berdasarkan persamaan  

λ = 5.12 T
2        (2.2)  

Keterangan :λ = Panjang Gelombang (m) 

 

Setelah itu kecepatan ombak yang datang bisa didapatkan dengan 

menggunakan rumus :V = 
 

 
       (2.3) 
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Keterangan :V = Kecepatan Gelombang (m/sec) 

 

Kemudian potensi energi ombak laut bisa didapatkan dengan menggunakan 

persamaan: 

P.E. = 
 

 
 .W. ρg a

2
λ (Joule)      (2.4) 

 

Selain mencari energi potensial yang terdapat dalam gelombang, perlu 

diketahui pula jumlah energi kinetic di gelombang laut tersebut. 

K.E. =P.E. = 
 

 
  Wρg a

2
λ (Joule)     (2.5) 

Setelah energi potensial dan kinetik didapatkan langkah selanjutnya bisa 

menghitung energi total, yaitu didapatkan dengan menggunakan persamaan:  

Ew = P.E + K.E = 
 

 
 w ρg a

2
λ(Joule)    (2.6) 

Untuk menghasilkan daya listrik yang dihasilkan dapat menggunakan 

persamaan berikut : 

Pw = Ew/T (Watt)       (2.7) 

 

2.5.4 Komponen PLTGL-OWC 

Ada beberapa komponen penting yang dapat menunjang berjalannya sebuah 

pembangkit listrik tenaga gelombang laut, beberapa komponen tersebut adalah: 

A. Kolektor/Kolom Osilasi 

Kolektor merupakan bangunan dengan fungsi untuk 

mengumpulkan ombak sebanyak-banyaknya. Selanjutnya 

memfokuskannya pada konventor. Berdasarkan fungsinya maka bentuk 

dari kolektor yaitu menghadap kelautan lepas [2]. 

Kolom osilasi mempunyai lubang airface yang menghubungkan 

kolektor dengan wells turbine. Pada airface terdapa gaya dan tekanan 

angin yang berfungsi untuk menggerakkan turbin. 
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B. Turbin Angin(Wells Turbine) 

Jenis wells turbine yang digunakan pada pembangkt lipstrik tenaga 

gelombang laut dengan metode oscilating water column adalah jenis 

unidirectional wells turbine. Turbin jenis ini terdiri dari dua jenis ukuran 

turbin, hal ini disamakan dengan cara kerja dua arah pada PLTGL-OWC. 

Wells turbine berfungsi untuk merubah tekanan udara menjadi sebuah 

putaran, dimana putaran turbin tersebut difungsikan untuk 

menggerakkan generator yang kemudian memproduksi energi listrik.[2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Turbine Angin (Wells Turbine) 

 Posisi turbin diatur dengan kemiringan bidang yang berlawanan, 

supaya pergerakan udara yang keluar masuk kolektor atau kolom osilasi 

bisa menghasilkan arah putar yang sama. Selanjutnya dari putaran turbin 

inilah yang selanjutnya akan dihubungkan langsung dengan generator 

sehingga dapat menghasilkan energi listrik [8]. 

C. Generator 

Generator merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengubah 

energi mekanis menjadi energi listrik. Umumnya yang paling sering 

digunakan adalah generator asinkron. Pada umumnya generator tersusun 

atas stator dan rotor [12]. 
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Gambar 2.5 Generator/Rectifier turbin angin 

Banyak hal yang menjadi rujukan dalam pemilihan generator. 

Dibutuhkan isolasi yang baik dan tebal untuk penggunaan generator 

yang bertegangan relative tinggi, hal ini menyebabkan ruang untuk 

penghantar menjadi semakin kecil dan harga generator akan semakin 

mahal [12]. Dan untuk generator dengan pemakaian tegangan lebih kecil 

akan mengakibatkan kurangnya jumlah lilitan pada gulungan stator, 

efeknya akan membatasi perencanaan dan mahal namun sangat 

menguntungkan dalam sistem pengoperasiannya [12] 

Maka diberikanlah standar atas pertimbangan tersebut untuk 

pemilihan tegangan berdasarkan daya yang dihasilkan. 

 

2.6 Web PHP 

2.6.1 Bahasa Pemrograman PHP 

PHP: Hypertext Preprocessor atau biasa disebut PHP merupakan bahasa 

pemrograman yang bersifat server side yang dikhususkan untuk pengembangan 

website dan bisa diletakkan ke dalam skrip HTML. PHP merupakan gambaran 

dari beberapa bahasa pemrogramaan, antara lain Java, C dan Perl [5]. 

Pemrograman PHP ini disebut sebagai server side karena semua prosesnya 

dijalankan oleh server. Bahasa pemrograman ini sangatlah berbeda jika 

dibandingkan dengan Javascript, CSS dan lain-lain karena mereka merupakan 

bahasa pemrograman yang bersifat client side [5]. Bahasa pemrograman ini 

menjadi bahasa pemrograman yang kuat dan sering di gunakan oleh banyak 
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programmer, contoh website popular yang menggunakan bahasa pemrograman 

PHP adalah wordpress, wikipedia, joomla dan lain-lain. 

Penulisan skrip PHP harus diawali dengan tag <?php dan ?> sebagai 

penutup.dan untuk pernyataan PHP harus diakhiri dengan tanda “;” Contohnya 

seperti skrip dibawah ini : 

 

 Gambar 2.6 Contoh skrip PHP  

 

2.7 Javascript 

Javascript atau biasa disebut juga dengan js merupakan web programming 

language yang sifatnya client side. Sifat ini merupakan jenis bahasa pemrograman 

yang pemrosesannya dijalankan oleh client. Bahasa pemrograman client side 

bertugas untuk melayani bahasa pemrogaman yang bersifat server side seperti 

PHP, Java dan lain-lain. Sifat dari bahasa pemrograman client side berbeda 

dengan server side, dimana bahasa pemrogaman serverside layaknya PHP seluruh 

kode program dijalankan oleh server. 

Fungsi js di pada mulanya yakni untuk mempermudah percakapan antara 

pengguna dengan website jadi lebih mudah dan cepat. Sebelum bahasa 

pemrogaman client side ini ada, setiap interaksi dari pengguna harus diolah 

terlebih dulu melalui server. Dengan kebutuhan seperti itulah js diciptakan. 

Validasi form, menghitung dan menampilkan data secara otomastis adalah 

beberapa fitur yang bisa dijalankan oleh bahasa pemrograman ini. Javascrpt saat 

ini telah berkembang sangat baik untuk berbagai keperluan yang lebih moderen. 

Berbagai bentuk animasi untuk memperindah halaman web, moder efect, dan lain-

lain semuanya bisa dibuat menggunakan Javascript. 

Untuk penulisannya Javascript harus diawali dengan tag <script> dan 

diakhiri dengan </script>. Berikut contoh script dari javascript: 
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Gambar 2.7 Contoh script Javascript 

 


