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  BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

   Kebutuhan energi di Indonesia terus meningkat disebabkan oleh 

pertambahan penduduk, pertumbuhan ekonomi dan pola konsumsi energi yang 

senantiasa semakin tinggi. Penggunaan energi tersebut sebagian besar berasal 

dari pembangkit-pembangkit energi fosil seperti : PLTD, PLTU, dan PLTG. 

Keterbatasan persediaan dari bahan material fosil dalam waktu mendatang 

menjadi pemicu untuk memanfaatkan energi yang ramah lingkungan yaitu 

energi yang bersumber dari energi baru terbarukan (EBT) seperti energi air, 

surya, angin, panas bumi, biomass. 

  sementara itu energi lain seperti; energi sinar panas matahari, angin, 

air dan energi yang bersumber dari fluida yang bersifat alami lainnya sangat 

bergantung pada kondisi cuaca dan lokasi disamping membutuhkan konstruksi 

yang rumit dan mahal.. Sedangkan energi yang berasal dari tumbuhan masih 

harus memerlukan proses yang panjang sebelum dapat digunakan sebagai 

bahan bakar dan sudah barang tentu dengan ongkos produksi yang  tidak kalah 

mahal.  

  Salah satu sumber energi yang tak terbatas yang tidak bergantung 

pada kondisi cuaca dan lokasi  adalah energi yang dibangkitkan dengan 

memanfaatkan efek gaya gravitasi. Pembangkit Energi yang menggunakan 

efek gaya gravitasi yang ada sekarang ini memiliki banyak kelemahan 

diantaranya; daya yang dihasilkan bersifat tetap dan hanya sebatas pada energi 

untuk kebutuhan penggerak stationer[1].  

 Oleh karena itu tugas akhir ini penulis akan melakukan perancangan 

alat pembangkit listrik tenaga gravitasi yang bernama G-load Menchanism 

atau Galbi-load Mechanism [2] 

 Penulis hanya melakukan perancangan pada bagian G-load 

Mechanismnya untuk mengefisiensikan model agar daya dan putaran yang 

dihasilkan dapat mencapai kestabilan sebagai penggerak mula/pembangkit 

daya (prime mover) sebagai standar rancangan protipenya. 
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1.2. Perumusan Masalah                                                                                                                                 

1. Bagaimana alat G-load Mekanism bekerja dalam pembangkit listrik daya 

mekanis? 

2. Bagaimana cara menentukan nilai perbandingan antara Sub-Assembly lengan 

Simpangan dengan Sub-Assembly Lengan Atas? 

3. Bagaimana cara menentukan nilai perbandingan antara beban primer dengan 

beban sekunder? 

4. Apa yang terjadi pada alat G-load Mekanism pada saat bekerja di sudut yang 

paling membutuhkan respon yaitu 45°, 135°, 225°, 315°? 

 

1.3. Batasan Masalah  

1. Dimensi lengan untuk mencover kebutuhan model untuk torsi sebesar 4 

lengan 

2. Tidak mengukur daya yang dihasilkan 

3. Pengujian lewat simulasi 

4. Menggunakan pertimbangan space agar dimensi alat tidak terlalu besar 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

1. memberikan gambaran alat G-load Mekanism yang sudah dibuat di dalam 

CAD (Computer Aided Design)  

2. Menganalisa serta menentukan besaran yang tepat dalam menentukan 

perbadingan antara Penunjang tengah dengan Sub-assembly lengan atas 

3. Menganalisa serta menentukan besaran yang tepat dalam menentukan 

perbadingan antara beban primer dengan beban sekunder 

4. Menganalisa keadaan alat yang terjadi pada sudut-sudut yang paling 

membutuhkan respon yaitu 45°, 135°, 225°, 315° 

 

1.5. Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Studi Pustaka 
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Dalam metode ini, dipelajari buku-buku ilmiah maupun jurnal dan penelitian 

yang terdahulu yang biasa dija dikan referensi, terutama menyangkut rumus-

rumus dan perhitungan, sehinga akan diperoleh hasil perhitungan yang baik. 

 

b. Perhitungan 

Dalam metode ini, pengolahan data yang didapat dari motion simulasi pada 

aplikasi Solidworks hingga mendapatkan hasil gerakan yang diinginkan  

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini diajukan dalam bentuk karya tulis yang terbagi menjadi 

lima bab. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut. 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan penulisan, batasan masalah, metode penulisan dan 

sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini berisi tentang cara kerja alat, part-part pada alat, gaya 

yang terjadi pada alat, cara simulasi alat 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

 Pada bab ini memuat tentang langkah-langkah penelitian. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini dijelaskan data hasil dari analisa, simulasi dan 

pengelolaan data yang telah diambil dari simulasi. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

 Pada bab ini akan diperoleh kesimpulan detikara keseluruhan dari 

hasil yang didapat pada bab-bab sebelumnya serta saran yang 

diperoleh dalam penulisan ini. 

DAFTAR PUSTAKA 

Bagian akhir skripsi yang terdiri atas daftar pustaka dan lampiran-

lampiran. 
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