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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia adalah negara relief permukaan bumi di darat yang sangat 

beragam. Terdapat banyak sekali gunung-gunung dan bukit-bukit yang tersebar 

di Indonesia. Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Program Vulkanisme 

Global [1], gunung berapi terbanyak di dunia ada di Amerika, dengan gunung 

berapi sejumlah 173 buah. Kemudian disusul oleh Rusia dengan total gunung 

berapi sebanyak 166 buah. Posisi ketiga diduduki oleh Indonesia dengan jumlah 

sebanyak 139 buah. Banyaknya gunung tersebut tentunya memiliki banyak 

dampak positif maupun negative. Salah satu contoh dampak positifnya adalah 

gunung-gunung tersebut dapat menjadi tempat wisata pendakian. 

Menurut data statistic [2], jumlah wisatawan pendaki di Gunung Geda, Jawa 

Barat, tercatat mampu mencapai angka 600 orang pendaki per hari. Data 

tersebut diperoleh dari formulir pendaftaran pendaki Taman Nasional Gunung 

Gede Pangrango (TNGGP) melalui Gunung Putri, Pintu Cibodas dan 

Suryakencana. Sedangkan pendaki pada gunung tertinggi di Pulau Jawa, 

Gunung Semeru, tercatat selama tahun 2018 didatangi pendaki sebanyak 

853.016 orang menurut data Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) 

[3]. Melihat data tersebut tentunya menunjukkan tingginya antusias aktivitas 

pendakian di Indonesia yang selalu ramai. 

Ketika melakukan pendakian haruslah dilakukan persiapan terlebih dahulu. 

Karena aktivitas pendakian biasanya memerlukan waktu beberapa hari untuk 

bisa sampai ke puncak, maka persiapan yang baik harus dilakukan. Selain 

kebutuhan pokok logistic, saat malam hari pendaki memerlukan penerangan 

agar tetap bisa beraktivitas di malam hari. Alat yang digunakan oleh mereka 

salah satunya adalah head lamp. Head lamp digunakan agar tetap dapat 

melakukan perjalanan ketika hari telah gelap. 

Head lamp bekerja menggunakan energi listrik. Sumber listrik tersebut 

didapatkan dari baterai. Para pendaki biasanya menyiapkan beberapa baterai 

sebelum berangkat. Karena pendakian dilakukan selama beberapa hari, maka 
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perlu dipersiapkan banyak baterai. Akan tetapi kendala yang kemungkinan 

dapat terjadi ialah kehabisan daya baterai di tengah perjalanan. Hal tersebut 

tentunya cukup membahayakan karena ketika malam penglihatan sangatlah 

diperlukan untuk memantau keadaan sekitar guna menghindari bahaya yang 

bisa terjadi. 

Maka penulis menawarkan gagasan yaitu menggunakan sumber energi yang 

berasal dari piezoelektrik. Piezoelektrik digunakan karena dibandingkan 

dengan energi alternative lain, piezoelektrik lebih mudah dan praktis untuk 

digunakan. Piezoelektrik mampu mengonversikan energi mekanik (pijakan) 

menjadi listrik. Maka untuk merealisasikannya digunakan sepatu sebagai media 

bagi piezoelektrik untuk mengumpulkan energi mekanik. Energi listrik tersebut 

dapat digunakan untuk mengisi ulang baterai agar dapat digunakan untuk 

menyalakan head lamp. Sepatu ini tentunya sangat praktis untuk digunakan oleh 

pendaki karena ketidaktersediaannya energi listrik di alam bebas sehingga 

sepatu ini dapat menjadi solusi alternative bagi kebutuhan listrik darurat ramah 

lingkungan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Menurut uraian permasalahan maka didapatkan beberapa rumusan masalah 

berikut : 

1. Bagaimana rancangan sistem pembangkit energi listrik piezoelektrik? 

2. Bagaimana piezoelektrik dapat digunakan sebagai sumber energi pada head 

lamp? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk memfokuskan pembahasan dalam penelitian maka diberi batasan 

masalah berikut : 

1. Sumber tenaga yang digunakan hanya berasal pijakan kaki pengguna. 

2. Energi listrik yang dihasilkan disimpan di dalam baterai rechargeable. 

3. Perangkat yang digunakan untuk mengonversi energi adalah 

piezoelektrik. 
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1.4 Tujuan 

Tujuan dari penelitian Perancangan Sumber Energi Pada Head Lamp 

Berbasis Piezoelektrik ini adalah : 

1. Menggunakan potensi energi listrik yang dihasilkan oleh piezoelektrik 

untuk diterapkan pada perangkat lain. 

2. Merancang inovasi sepatu yang dapat menghasilkan energi listrik. 

 

1.5 Manfaat 

Manfaat yang akan didapat melalui penelitian Perancangan Sumber Energi 

Pada Head Lamp Berbasis Piezoelektrik ini adalah : 

1. Menambah jumlah populasi pemakaian energi ramah lingkungan yang 

masih sedikit jumlahnya di Indonesia. 

2. Inovasi yang dihasilkan dapat mengurangi penggunaan energi listrik 

konvensional. 

3. Mampu menjadi energi alternative ketika dalam kondisi tanpa listrik. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Tugas akhir disusun dalam lima bab yang berisi informasi berikut : 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab pertama menjelaskan latar belakang adanya gagasan dalam 

tugas akhir ini. Selain itu dilengkapi pula dengan rumusan masalah, 

batasan, manfaat dan tujuan dari tugas akhir. 

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini dijelaskan kajian teori sebagai rujukan referensi tugas akhir. 

Referensinya didapatkan melalui sumber-sumber terpercaya, seperti 

jurnal, buku, berita dan penelitian sebelumnya. 

3. BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan metode penelitian tugas akhir. Metode tersebut 

dirumuskan terlebih dahulu kemudian dijadikan acuan dalam penelitian. 

4. BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENGUJIAN 
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Bab ini menjelaskan data dan fakta yang telah didapat dari proses 

penelitian. Kemudian dara tersebut diolah dan dianalisis untuk 

mendapatkan kesimpulan penelitian ini. 

5. BAB V PENUTUP 

Bab ini memaparkan kesimpulan setelah proses penelitian yang 

kemudian menghasilkan saran sebagai pengembangan dari penelitian ini 

kedepannya 


