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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Sumber Energi 

 Makhluk hidup sangatlah bergantung pada energi dalam kehidupannya. 

Energi merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup di dunia. 

Tanpa adanya energi seluruh kegiatan tidak akan dapat berjalan, bahkan jika 

di suatu wilayah energinya habis, maka peradaban di wilayah tersebut akan 

hilang. Sedangkan sumber energi adalah sesuatu yang mempu menghasilkan 

energi. Pada Undang-undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2007 Bab 1 

Pasal 1 dijelaskan bahwa sumber energi adalah sesuatu yang dapat 

menghasilkan energi baik secara langsung maupun proses konversi [4]. 

 Kebutuhan akan energi berkembang bersamaan dengan perkembangan 

peradaban di dunia. Mulai dari zaman prasejarah yang menggunakan api 

sebagai sebagai sumber utama, hingga era kini, dimana telah terjadi revolusi 

industry selama empat kali yang menimbulkan penggunaan perangkat 

elektronik secara massif yang membutuhkan listrik sebagai energi utamanya.  

Seiring berkembangnya zaman, energi dapat diklasifikasikan menjadi dua 

jenis berdasarkan keberlanjutan ketersediaannya, yaitu energi tak terbarukan 

dan energi terbarukan. Pada era kini energi yang dibutuhkan adalah energi 

terbarukan, karena saat ini cadangan energi fosil yang merupakan energi tak 

terbarukan sudah semakin berkurang. Oleh karena itu dunia saat ini tengah 

menghadapi tantangan untuk membuat terobosan energi terbarukan. Tabel 2.1 

merupakan energi terbarukan yang ada di Indonesia [5]. 

Tabel 2.1 Penggunaan Energi Terbarukan di Indonesia 
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Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa pemanfaatan energi 

terbaruka di Indonesia masih cukup rendah, masih di bawah 20%. Oleh karena 

itu diperlukan pengembangan lebih lanjut mengenai penggunaan energi 

terbarukan di Indonesia. 

 

2.2 Aktivitas Pendakian 

Mendaki merupakan salah satu dari banyaknya jenis cabang olahraga yang 

bersifat rekreasi. Olahraga tersebut memiliki resiko yang sangat tinggi dan 

menuntut pelakunya untuk mempunyai ketahanan fisik yang prima. Pada 

mulanya aktivitas ini bukanlah sebuah cabang olahraga. Berawal dari hanya 

untuk penyelamatan orang dan sapi yang tersesat di hutan belantara maupun 

pegunungan, kemudian telah menjadi kegiatan olahraga dan kesenangan sejak 

tahun 1300 di Eropa [6]. 

 

2.3 Piezoelektrik 

Piezoelektrik berasal dari kata piezo yang berarti tekanan dan electric yang 

berarti muatan listrik, sehingga piezoelektrik dapat didefinisikan sebagai 

sebuah bahan yang apabila mendapatkan tekanan maka akan menimbulkan 

muatan listrik pada permukaannya [7]. Piezoelektrik dapat difungsikan sebagai 

sensor maupun untuk membangkitkan energi listrik. Penerapan gaya pada 

permukaannya menginduksi polarisasi dan akan menyebabkan medan listrik 

sehingga bahan tersebut mengubah tekanan mekanis ke tegangan listrik [8]. 

Efek piezoelektrik telah lama dikenal oleh masyarakat India dan Srilanka 

pada bahan 6 iterat turmalin. Namun secara ilmiah pertama kali yang 

menemukannya ialah Pierre dan Jacques Curie pada tahu 1880. Mereka 

menemukan bahwa deformasi mekanik dapat menimbulkan muatan pada 

permukaan bahan pada arah proporsional dengan deformasi mekanik yang 

terjadi pada bahan. Diketahui bahwa beberapa bahan dengan struktur tertentu 

memiliki efek piezoelektrik. Secara alamiah efek piezoelektrik dapat muncul 

pada material-material kuarsa (Oksida Silikon, SiO2) [9]. Bahan SiO2 tersebut 

umum digunakan sebagai bahan utama piezoelektrik. Struktur piezoelektrik dan 

sistem kerjanya dapat dilihat pada Gambar 2.1 dan Gambar 2.2. 



 

7 
 
 

 

Gambar 2.1 Struktur Heksagonal dari Kristal Kuarsa (SiO2) 

 

Gambar 2.2 Prinsip Kerja Piezoelektrik 

Pemanfaatan piezoelektrik mampu menghasilkan beda potensial yang 

cukup besar sehingga banyak digunakan sebagai sumber tegangan tinggi. 

Contoh penggunaannya ialah di Jepang, di stasiun kereta api listrik East Japan 

Railway Company (JR East) yang digunakan sebagai energi alternatif pada 

sistem ticketing, tampilan keberangkatan dan lampu penerangan. 

Perhitungannya dimisalkan satu langkah tekanan kaki dapat menyalakan lampu 

dengan daya 60 Watt selama satu detik, manajemen JR East memperhitungkan 

bahwa dengan lantai yang efektif diinjak sebesar 25 m2 mampu menghasilkan 

daya sebesar 1400 kW. Energi tersebut mampu menggerakan sebuah kereta 

listrik [10]. Bentuk fisik piezoelektrik dapat dilihat pada Gambar 2.3. 

 

Gambar 2.3 Piezoelektrik 
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2.3.1 Aplikasi Piezoelektrik 

Piezoelektrik dapat diaplikasikan pada berbagai macam teknologi yang 

dapat menunjang kebutuhan manusia sehari-harinya. Berbagai macam 

penggunaan tersebut antara lain: 

1. Digunakan sebagai transduser pada suatu alat, yaitu mengubah percepatan 

getaran atau besaran mekanik untuk dijadikan sebagai muatan listrik; 

2. Digunakan dalam perangkat microphone dan alat yang digunakan untuk 

mengukur tekanan (strain gauges); 

3. Digunakan pada teknologi baru jam tangan, yaitu pada penggunaan kristal 

quartz (Kristal kuarsa), yang berpedoman pada sifat piezoelektrik dalam 

kristal kuarsa. Kristal tersebut memiliki sifat selalu berubah bentuknya 

apabila mendapatkan tekanan dan menghasilkan medan listrik pada sirkuit 

elektronik sehingga dapat memicu muatan listrik yang akan digunakan pada 

jam elektronik, dan perangkat elektronik lainnya. 

 

2.4 Baterai 

 Baterai merupakan suatu peralatan yang bekerja secara kimiawi dan terdiri 

dari dua pelat yang memiliki bentuk jaring positif dan negatif yang terbuat dari 

bahan timbal (Pb) berlapis timbal-oksida (PbO) di dalam larutan asam sulfat 

(H2SO4). Semua substansi tersebut secara kimiawi bereaksi menghasilkan 

aliran elektron [11]. Seiring berkembangnya waktu baterai telah banyak 

berkembang. Salah satu inovasinya adalah baterai yang mampu diisi ulang yang 

disebut dengan baterai sekunder.  

 Baterai sekunder adalah salah satu jenis baterai yang dapat diisi ulang 

dengan metode atau alat tertentu. Baterai ini dapat diisi ulang karena reaksi 

kimia yang dimilikinya dapat dibalik. Beberapa ciri baterai sekunder antara lain: 

1. Memiliki prinsip kerja mengubah reaksi kimia menjadi energi listrik. Hal 

ini biasanya tidak bersifat permanen. 

2. Dapat digunakan berulang kali dengan cara mengecas baterai yang aliran 

listriknya telah habis. 

3. Membutuhkan alat tambahan, yaitu charger baterai. 
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Jenis-jenis baterai sekunder antara lain: (1) Lead acid and gel cells; (2) Nikel 

cadmium; (3) Nickel-metal hybrid; dan (4) Lithium ion. Baterai jenis lithium ion 

merupakan jenis terbaru dan terbaik di bidangnya [12]. Bentuk fisik baterai 

dapat dilihat pada Gambar 2.4. 

 

Gambar 2.4 Baterai 

 Ukuran fisik pada baterai juga dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis. 

Masing-masing ukuran tersebut biasanya khusus dipakai pada perangkat 

elektronik tertentu. Gambar dari tiap jenis baterai tersebut dapat dilihat pada 

Gambar 2.5. 

 

Gambar 2.5 Jenis Baterai Berdasarkan Ukurannya 

 

2.5 LED (Light Emitting Diode) 

LED adalah sebuah komponen elektronika yang mampu mengeluarkan 

emisi cahaya. Komponen tersebut termasuk ke dalam jenis diode, akan tetapi 

LED dibuat sedemikian rupa agar lebih efisien dalam mengeluarkan cahaya. 

Doping yang digunakan dalam bahan semikonduktornya adalah gallium, 

arsenic dan fosfor. Jenis doping yang digunakan dapat mempengaruhi warna 
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cahaya yang dipancarkannya [13]. Berikut ini adalah symbol dari LED dan 

bentuk komponen LED yang dapat dilihat pada Gambar 2.6 dan Gambar 2.7. 

 

Gambar 2.6 Simbol LED 

 

 

Gambar 2.7 Bentuk Fisik LED 

LED adalah cabang jenis dari diode yang dibuat dengan bahan yang sama 

dengan diode, yaitu bahan semikonduktor. Anoda dan Katoda juga terdapat 

pada LED. Cara kerja dari LED ialah akan memancarkan cahaya ketika dialiri 

tegangan maju (bias forward) dari anoda ke katoda. 

 Ketika LED diberikan tegangan maju dari anoda ke katoda, kelebihan 

electron pada katoda (N-Type) akan bergeser ke wilayah yang memiliki hole 

berlebih, yaitu wilayah anoda (P-Type). Pertemuan electron dengan hole akan 

melepaskan photon dan memancarkan cahaya. Reaksi tersebut dapat dilihat 

pada Gambar 2.8. 

 

Gambar 2.8 Reaksi yang Terjadi Pada LED [14] 
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2.6 Kapasitor 

Kapasitor adalah sebuah komponen yang cukup familiar ditemukan di 

berbagai peralatan elektronik. Menurut M. Hidayat [15], kapasitor ialah 

komponen yang memiliki fungi untuk menyimpan muatan listrik dalam waktu 

yang sementara, dan kemudian akan dilepaskan dengan tiba-tiba. Banyaknya 

muatan listrik yang dapat disimpan oleh kapasitor bergantung pada nilai 

kapasitornya. Satuan kapasitas dari kapasitor adalah farad (F). Gambar 2.9 

adalah symbol kapasitor sesuai dengan masing-masing jenisnya. 

 

Gambar 2.9 Simbol Kapasitor 

Kapasitor berdasarkan jenisnya dapat dilihat lebih jelas pada Tabel 2.2. 

Tabel 2.2 Jenis Kapasitor Beserta Keterangannya 

No Jenis Keterangan 

1. Kapasitor/Kondensator 

Bipolar 

Arus listrik disimpan sementara. 

Memiliki fungsi untuk short circuit 

pada arus bolak balik (AC) dan open 

circuit pada arus searah (DC) 

2. Kapasitor/Kondensator 

Nonpolar 

3. Kapasitor/Kondensator 

Bipolar (Polarized 

Capacitor) 

Elektrolit (Elco) 

4. Kapasitor/Kondensator 

Berpolar (Polarized 

Capacitor) 

Elektrolit (Elco) 

5. Kapasitor/Kondensator 

Variabel 

Dapat diatur nilai kapasitansinya 
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2.6.1 Aplikasi Kapasitor 

 Kapasitor atau Kondensator merupakan suatu komponen elektronika yang 

terdiri dari dua buah penghantar konduktor yang terpisah oleh isolator (zat 

dielektrik) yang digunakan untuk memperoleh nilai muatan listrik yang sama, 

namun jenisnya berlawanan [16]. Skema dari kapasitor dapat dilihat pada 

Gambar 2.10. 

 

Gambar 2.10 Skema Kapasitor 

Kapasitor memiliki berbagai fungsi yang dapat diaplikasikan dalam berbagai 

hal sebagai berikut: 

1. Menyimpan muatan listrik; 

2. Memilih frekuensi pada perangkat radio; 

3. Mencegah loncatan listrik yang terjadi pada rangkaian yang 

mengandung kumparan apabila secara tiba-tiba terjadi pemadaman 

listrik. 

2.6.2 Energi yang Disimpan Kapasitor 

 Salah satu dari fungsi kapasitor ialah menyimpan muatan listrik dari 

sumbernya. Muatan listrik tersebut digunakan ketika rangkaian dinyalakan. 

Muatan yang menuju kapasitor akan terus bertambah selama proses pengisian 

bersama dengan penambahan potensial listrik pada keping sejajar sampai 

penuh. 

 Total kenaikan potensial listrik pada kapasitor adalah penjumlahan integral 

muatan q(e-) yang dimulai dari nol sampai Q. Penjelasan ini dapat dilihat pada 

Gambar 2.11. 
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Gambar 2.11 Grafik Perubahan Potensial Listrik (V) sebagai Fungsi Pada 

Perubahan Muatan yang Terjadi Selama Pengisian 

 Kapasitor memiliki satuan yang disebut kapasitansi, yaitu besaran yang 

dapat menyimpan muatan listrik. Apabila muatan listriknya semakin besar 

maka akan menyebabkan muatan potensial listriknya semakin besar pula [17]. 

Besaran kapasitansi suatu kapasitor dapat dihitung menggunakan persamaan 

2.1. 

 

𝐶 =
𝑄

𝑉
         (2.1) 

Dimana: 

C = Kapasitas yang dimiliki kapasitor dalam satuan Farad (F) 

Q = Muatan yang tersimpan dalam bentuk satuan Coulomb (C) 

V = Beda potensial dengan satuan volt (V) 

 

2.7 Saklar 

Saklar memiliki pengertian berupa pemutus dan penyambung arus listrik. 

Saklar memiliki beraneka ragam jenis cara kerjanya. Ada yang ditekan, digeser, 

atau ditarik [18]. Inti dari kerja saklar ialah memutuskan rangkaian listrik. 

Saklar memiliki kualifikasi juga berdasarkan bebannya, dan banyak aspek 

lainnya. 
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Apabila tegangan listrik yang digunakan semakin tinggi, maka proses 

pemutusan rangkaian listrik akan semakin sulit. Hal tersebut dapat terjadi 

karena apabila tegangan yang digunakan semakin tinggi, akan menyebabkan 

tegangan transien yang terjadi semakin tinggi juga ketika rangkaian diputus 

[19]. Simbol dari saklar dapat dilihat pada Gambar 2.12. 

 

 

 
Gambar 2.12 Simbol Dasar Saklar 


